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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Den palliativa vården för hälso- och sjukvårdspersonal innebär att försöka 

uppnå den döende personens maximala livskvalitet och att lindra lidandet. 

Vården lutar sig mot det nationella vårdprogrammet för palliativ vård samt 

International Council of Nurses, ICN. Sjuksköterskans roll och uppgifter 

inom vården beskrivs där även de fyra hörnstenarna belyses. 

Syfte: Att belysa sjuksköterskornas upplevda svårigheter vid vård av patienter 

med palliativ diagnos. 

Metod: Examensarbetet är en litteraturöversikt baserad på Fribergs analysmetod. 

Denna litteraturöversikt inkluderar tio vetenskapliga artiklar som har sökts 

i databaserna CINAHL Complete och PubMed. Som en teoretisk 

utgångspunkt har Patricia Benners teori från novis till expert valts som en 

diskussion i resultatdiskussionen. 

Resultat: Sjuksköterskornas upplevda svårigheter av att vårda patienter med en 

palliativ diagnos resulterade i fyra huvudteman i litteraturöversikten; 

kommunikation, närstående och relation, vårdteamet samt kunskap och 

erfarenheter. 

Diskussion: Resultatet i litteraturöversikten har diskuterats utifrån Benners teori. 

Sjuksköterskornas upplevda svårigheter belystes genom fyra teman – 

kunskap och erfarenhet, närståendestöd, kommunikation mellan kollegor 

och gentemot patienten samt kultur som upplevd svårighet. 

Nyckelord: Palliativ diagnos, sjuksköterskors upplevelser, sjuksköterskors svårigheter, 

god död, god palliativ vård, upplevelser, död, kommunikation. 

 



  
 
 

 

 

Abstract 

 

Background: Palliative care for health professional means trying to achieve the 

maximum dying person's quality of life and ease suffering. The palliative 

care for health professionals means to try to achieve the dying person's 

maximum quality of life and alleviate suffering. The care inclined towards 

the Swedish national health care program for palliative care and the 

International Council of Nurses, ICN. The nurse's role and tasks in health 

care are described where even the four cornerstones elucidated. 

Aim: To elucidate the nurses perceived difficulties in nursing patients with 

palliative diagnosis. 

Method: The thesis is a literature review based on Friberg’s analysis. This 

literature review includes ten scientific articles that have been searched in 

the databases CINAHL Complete and PubMed. As a theoretical base, 

Patricia Benner's theory from novice to expert was selected as a 

discussion of the results discussion. 

Results: The nurses perceived difficulties of caring for patients with a palliative 

diagnosis resulted in four main themes in the literature; communication, 

family and relationship, the health care team as well as knowledge and 

experience. 

Discussion: The results of the literature review are discussed based on Benner’s 

theory. The nurses’ perceived difficulties irradiated by four themes – 

knowledge and experience, family support, communication between 

colleagues and towards the patient as well the culture as perceived 

difficulties. 

Keywords: Palliative diagnosis, nurses’ experiences, nurses’ difficulties, good death, 

good palliative care, experiences, dying, communication. 
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Inledning 

Livets kretslopp börjar med att vi föds. Under hela livet samlar vi på oss erfarenheter, känslor, 

uppfattningar och andra livshändelser som formar oss till individen vi är i dag. Döden ses som 

en slutpunkt i många människors liv och blir därför slutet på kretsloppet. Att acceptera döden 

eller tanken kring döden ser olika ut hos varje individ. En del ser det som en befrielse medan 

andra ser det som en börda. Hur varje individ tolkar döden beror just på hennes 

livserfarenheter och upplevelser som ovan nämnt. 

Inom den palliativa vården möter hälso- och sjukvårdspersonal döden dagligen och det är 

framförallt sjuksköterskor som kommer patienterna nära i livets slutskede. Därför ställs 

sjuksköterskorna inför svårigheter där goda kunskaper och kompetens inom palliativ vård 

krävs för att kunna ge god vård till patienterna och deras närstående. Sjuksköterskan ska då 

kunna bemöta och hantera hennes egna känslor, patientens känslor, närståendes känslor och 

kollegors känslor. Detta för att kunna underlätta för patienterna i livets slutskede då patienter 

kan uppleva outhärdlig smärta, lidande och ofta ångest men även känsla av lycka. 

Inledningsvis har vi inför denna litteraturöversikt valt att belysa de svårigheter som 

sjuksköterskan upplever vid vård av patienter med palliativ diagnos då det har väckt intresse 

hos oss. Intresset skapades under den palliativa kursen då vi båda fann den palliativa vården 

fin och berörande. 

I denna litteraturöversikt har vi valt att benämna sjuksköterskan som ’hon’ eller ’hennes’. 

 

Bakgrund 

Författarna till litteraturöversikten har valt att benämna den palliativa processen, från 

tidpunkten när vårdandet övergår från kurativ vård till palliativ vård och fram till livets 

slutskede, för palliativ diagnos. Valet grundas i att översikten inte ska begränsas till en viss 

fas inom den palliativa vården och är även ett sätt för författarna att kunna identifiera 

sjuksköterskornas upplevda erfarenheter av vad de anser är svårigheter oavsett de olika 

faserna i vårdandet. 

 

Palliativ vård – livets slutskede 

Att vårda patienter i livets slutskede är inget nytt område inom sjukvården (Widell, 2016). 

Infektioner och epidemier var exempel på orsaker förr i tiden som medförde att den döende 

fick vårdas hemma. Historiskt sett accepterade man döden som en normal process eftersom 
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det drabbade alla – rika som fattiga. Målet med vården, som gavs till den patienten som var i 

livets slutskede under den tiden, var att personen skulle ha det så komfortabelt som möjligt. 

Begreppet palliativ vård, enligt Widell (2016), kommer från latin och kan tolkas som 

mantel eller kappa. Palliativ vård är en process där en sjukdom som inte kan botas övergår till 

att lindra och stödja. Personer som upplever sviktande hälsa uppsöker vård för behandling. 

När den behandlingen inte resulterar i en återställning och är livshotande övergår försöken 

från att bota patienten till att lindra patientens symtom – en övergång från kurativ vård till 

palliativ vård. 

Enligt Strang (2012) publicerade World Health Organisation, WHO, år 1990 deras första 

definition av begreppet palliativ vård. Definitionen handlade framför allt om patienter med 

cancer i livets slutskede då hälso- och sjukvårdspersonal enbart ville lindra lidandet av 

sjukdomen. Definitionen varade i cirka tolv år innan WHO uppdaterade begreppet. Från och 

med 2002 har definitionen varit att förebygga lidandet för alla patienter med palliativ diagnos 

och är än i dag den definitionen vården utgår ifrån. Skillnaden mellan definitionerna är att den 

tidigare definitionen handlade om att lindra lidandet då den redan hade brutit ut. Den nyare 

definitionen handlar om att förebygga lidandet genom att exempelvis i förväg ge mindre doser 

smärtlindring regelbundet. 

 

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 

Det nationella vårdprogrammet har tagits fram för hälso- och sjukvårdspersonal i alla 

instanser som bedriver palliativ vård – landsting, privat eller kommunalt (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2016). Det vänder sig till alla olika professioner och ska gälla på  

avdelningar i vårdformer som exempelvis på akutmottagningarna, geriatrik och på 

kommunala äldreboenden där allmän palliativ vård kan förekomma. Målet med det nationella 

vårdprogrammet är att öka villkoren för att ge bättre palliativ vård oavsett ålder, kön, etnicitet, 

diagnos och bostadsort, samt att öka tryggheten för patienten och dennes närstående. 

  

God vård 

För att god vård ska uppfyllas ska vården vara effektiv, jämlik, personcentrerad och 

evidensbaserad samt kunskapsbaserad (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). God 

vård ska även ges i god tid och framför allt vara patientsäker. Dessa kriterier har 

Socialstyrelsen tagit fram för att ge grunder till hur goda sjukvårdsinsatser bör ges. 

Socialstyrelsen har även tagit fram nationella riktlinjer som baseras på kunskap och 

evidens (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Dessa riktlinjer har tagits fram till 
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verksamhetschefer inom sjukvårdsinstanser för att ge stöd till kunskap inom verksamheterna 

och även bidra till att rätt behovsfördelning av resurser kan beslutas. 

 

God död 

Enligt Widell (2016) är en god död målet med palliativ vård. Vårdgivare ska sträva efter att 

patienten ska leva ett bra liv där dennes maximala livskvalitet uppnås. Även efter att  

patienten avlidit ska vårdgivaren se till att patientens kropp vårdas på ett respektfullt sätt. Om 

patienten är kapabel till att tala för sig själv bör vårdgivarna fråga patienten hur hon vill att 

sista tiden i hennes liv ska se ut. Om patienten inte kan uttrycka sig bör vårdgivarna 

tillsammans med närstående försöka skapa en förståelse för vad patienten själv skulle vilja ha 

den sista tiden i livet. 

Fortsättningsvis definierar Widell (2016) en god död som att den sjuke ska kunna 

tillsammans med närstående uppleva att livets slutskede blir så bra som möjligt. Hon talar 

även om att de flesta patienter som vårdas palliativt upplever lidande både fysiskt, psykiskt, 

existentiellt och socialt. Genom att lindra lidandet kan hälso- och sjukvårdspersonalen hjälpa 

patienten att uppnå en god död och bevara sin integritet.  

 

Sjuksköterskans roll i palliativ vård 

Eriksson (2000) beskriver sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter som en energi 

och menar att det holistiska synsättet, att sjuksköterskan ser till hela människan, ger ett 

läkande resultat och styrka till utveckling. Eriksson (1991) menar också att upplevelser är 

känslor som inte går att sätta fingret på då känslor är subjektiva och inte kan förstås av någon 

annan än personen själv. Även Willman (2014) fortsätter och beskriver sjuksköterskans 

uppgift som att förebygga risker som hotar den upplevda goda hälsan och att inte låta det 

friska hos människan försämras. Hon ska med andra ord hindra hälsorisker och skapa 

drivkraft hos människan till att ändra levnadsvanor och även bidra till att återställa hälsan. För 

att kunna gynna hälsan hos människan som är i behov av vård måste sjuksköterskan kunna 

urskilja och uppskatta människans kunnande till egenvård och bistå med hjälp till något som 

människan hon vårdar inte kan göra själv. Sjuksköterskan ska även arbeta, oavsett vilken 

koppling till arbetsgivaren, evidensbaserat. 

Inom palliativ vård har sjuksköterskan ett stort ansvar gällande bedömningar och 

behandlingar (Friedrichsen, 2012a). Författaren menar att hon ska kunna uppskatta behoven 

hos patienten och vara kompetent för att kunna bedöma patientens sjukdomssymtom. 

Sjuksköterskan ska även se patienten ur ett holistiskt synsätt där även närstående hör till. 
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Därför bör hon utgå från WHO:s definition av palliativ vård för att kunna vårda patienten 

utifrån behov som finns inom fyra dimensioner – existentiella, fysiska, sociala och psykiska. 

När sjuksköterskan besitter god kunskap inom de ovannämnda dimensionerna, uppnår hon 

den kompetensen för att kunna bedöma symtomen på ett lämpligt sätt. Hon bör även arbeta 

för att förhindra eller förebygga att symtom hos patienten uppstår. Det innebär att 

sjuksköterskan ska kunna identifiera de tecken som både patienten och patientens närstående 

visar.  

Friederichsen (2012b) talar även om hur patienten och patientens närstående ställs inför 

svåra beslut och hur relationerna mellan patienten och hennes närstående kan försämras vid 

uppkomsten av utmanande symtom. Vid vård av patienter med palliativ diagnos bör 

sjuksköterskan kunna anpassa vården och finna en balans för att kunna ge stöd och god vård 

för både patienten och de närstående. Fortsättningsvis belyser författaren fyra begrepp som är 

utgångspunkter för sjuksköterskan inom palliativ vård. Dessa begrepp är relationsskapande, 

kommunikativ, stödjande och koordinerande. Utgångspunkterna är hjälpmedel för att uppnå 

en balanserad och anpassad vård.  

Det relationsskapande begreppet handlar om att sjuksköterskan ska bygga upp en relation 

som senare ska kunna underlätta för sjuksköterskan att se patienten ur ett holistiskt perspektiv 

och även försöka sätta sig in i patientens livsvärld när det är nödvändigt (Friederichsen, 

2012b). Detta görs för att patienten och hennes närstående ska kunna skapa ett förtroende och 

kunna lita på sjuksköterskan. När sjuksköterskan byggt upp relationen med patienten ska hon 

sedan ta ett steg tillbaka, det vill säga kliva ur patientens livsvärld, och se på patienten ur ett 

objektivt perspektiv. Det objektiva perspektivet finns för att kunna bedöma patientens 

situation och är ett förhållningssätt för sjuksköterskan att kunna fortsätta lindra lidandet samt 

att bevara patientens autonomi och integritet. 

Det kommunikativa begreppet är en grundläggande del i sjuksköterskans roll 

(Friederichsen, 2012b). Hon bör kunna kommunicera verbalt och icke-verbalt med patienten 

och dennes närstående. En egenskap som sjuksköterskan bör besitta är känslan för lämplighet 

att föra samtal med patienten och närstående. Hon ska även ha känsla för när ett samtal ska 

avvaktas. Sjuksköterskan bör vara beredd på att patienten och närstående kan komma att vilja 

prata om ämnen som angår de fyra dimensionerna som exempelvis de sociala aspekterna i 

patientens liv. Därför gäller det att sjuksköterskan gör en bedömning av olika aspekten inom 

dimensionen som tas upp för att kunna besvara eventuella frågor. Om sjuksköterskan inte 

besitter kunskapen bör hon tillfråga en annan kollega som kan besvara patientens och dennes 

närståendes frågor. I kommunikation med patienten eller dennes närstående bör 
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sjuksköterskan inte döma eller lägga egna värderingar i det som patienten eller deras 

närstående säger. Sjuksköterskan bör endast lyssna och stödja det som framförs under 

samtalet. Friederichsen menar att sjuksköterskans egna värderingar inte ska ta över samtalet 

men kan användas som exempel på möjliga åtgärder. Det är inte alltid sjuksköterskans ansvar 

att behöva ta de svåra samtalen med patienten eller patientens närstående. Det kan, utöver 

sjuksköterskan, vara någon annan hälso- eller sjukvårdspersonal som kan föra samtalet. Detta 

grundar sig i att patienten och dennes närstående har tillit och förtroende för den personen. 

Det stödjande begreppet innebär att sjuksköterskan ska kunna stödja både patienten, 

patientens närstående och hennes egna kollegor som ingår i hälso- och sjukvårdsteamet 

(Friederichsen, 2012b). Sjuksköterskan kan använda flera metoder för att stödja de 

ovannämnda personerna. Exempel på metoder är sjuksköterskans närvaro, att hon är delaktig i 

diskussionerna om det anses vara lämpligt, att informera patienten och dennes närstående om 

sjukdomstillståndet samt de åtgärder som kan vidtas i varje fas av den palliativa processen. 

Sjuksköterskan kan visa sitt stöd till närstående genom att involvera dem i förloppet. Detta 

gör att närstående känner delaktighet om det föreligger att patienten ger sitt samtycke. Det 

krävs inte alltid att sjuksköterskan behöver prata eller göra något fysiskt för att stödja. Det kan 

räcka med att närvara för att patienter och deras närstående ska uppleva att de fått stöd som de 

behövt genom processen. 

Friedrichsen (2012b) beskriver den koordinerande sjuksköterskan som spindeln i nätet. Då 

gäller det att sjuksköterskan har kunskap om patientens anamnes och till hjälp kan hon 

använda sig av tidigare dokumentationer för att sedan själv följa upp patienten. Detta 

beskriver även Ahluwalia, Schreibeis-Baum, Prendergast, Reinke och Lorenz (2016) 

beskriver i sin artikel att sjuksköterskans roll är flerdimensionell beroende på var patienten 

befinner sig i den palliativa processen. Det innebär att sjuksköterskan är mer än bara en 

sjuksköterska och kan komma att agera som exempelvis patientens advokat, närståendes och 

patientens tolk samt koordinator. 

 

De fyra hörnstenarna  

Sjuksköterskan har ett ansvar att vårda både patienten och dennes närstående. För att 

sjuksköterskan ska uppnå den kompetens som krävs bör hon arbeta utifrån de fyra 

hörnstenarna (Strang, 2012). De fyra hörnstenarna är symtomlindring, närståendestöd, 

teamarbete samt kommunikation och relation. 

Strang (2012) förklarar symtomlindring som exempelvis lindring av psykiska besvär och 

menar att livskvaliteten kan få en negativ påverkan. Genom symtomlindring ska patienter 
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kunna uppnå en maximal individuell livskvalitet utan intensionen att fördröja eller påskynda 

döden. 

Närståendestöd innebär att hälso- och sjukvårdspersonalen ser till att ge det stöd som 

behövs till både patienten och dennes närstående. Hälso- och sjukvårdspersonalen bör se de 

närstående som en resurs och en trygghet för patienten (Strang, 2012). I en studie gjord av 

Efstathiou och Walker (2014) benämnde de deltagande sjuksköterskorna vikten av att visa 

empati för närstående. Sjuksköterskorna upplevde att det möjligtvis var viktigare att 

empatisera med närstående än med patienten då de närstående ska kunna känna sig delaktiga i 

processen. Genom att erbjuda stöd kan man undvika psykiska komplikationer för patientens 

närstående som exempelvis depression (Strang, 2012).  

För att uppnå en god vård inom den palliativa vården ska hälso- och sjukvårdspersonal inte 

arbeta ensam. Därför är teamarbete viktigt och är även en av de fyra hörnstenarna. Hela 

vårdteamet bestående av läkare, undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeuter, 

fysioterapeuter, dietist och kurator bör ingå i processen. I en litteraturstudie gjord av Fridh 

(2014) belyser författaren problematiken som kan uppstå i ett arbetslag gällande beslut kring 

patienters övergång från kurativ vård till palliativ vård på en intensivvårdsavdelning. Detta 

medför problem som att involvera andra sjukvårdsresurser, de närstående upplever 

orealistiska förhoppningar samt en vårdmiljö som inte är anpassad för palliativ vård. 

Flera studier visar att kommunikationen och relationen ligger till grund för att vårda 

patienter och är därmed den sista hörnstenen – kommunikation och relation (Strang, 2012). I 

en studie gjord av Klarare, Lundh Hagelin, Fürst och Fossum (2013) beskriver författarna att 

kommunikationen i ett arbetslag på en palliativ avdelning är som en känsla av att tillhöra ett 

lag, där alla professioner tillsammans strävar mot samma mål för att kunna leverera god vård. 

Detta är även grunden till att ett bra teamarbete ska fungera väl. Författarna beskriver även att 

en tryggare vård ges när positiva egenskaper som exempelvis att vara säker och bestämd 

framhävs i arbetslaget. 

 

Kultur 

De kulturella erfarenheterna av döden och att vara döende är allsidiga (Pahor & Rasmussen, 

2009). Transitionerna, vid vård i hemmet till sjukhus, ser olika ut beroende på var i världen 

man kommer från. Historiskt sett har ofta familjer, eller närstående, hjälpt och brytt sig om 

patienten med palliativ diagnos men den förmågan har minskat av olika faktorer som 

exempelvis kunskap. Transitionen från familj till institutionell vård ligger på olika nivåer i 

Sverige jämfört med andra länder där transitionen i Sverige har varit naturlig länge. 
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Individuella- och kulturella skillnader spelar roll i förståelsen för döden och att vara 

döende som bör resultera i god vård (Pahor & Rasmussen, 2009). I Europa har patienter 

förväntningar av hälso- och sjukvårdspersonalen gällande ärlig information kring 

vårdsituationen. 

Fang, Malcoe, Sixsmith, Wong och Callender (2015) menar att begreppet god död är en 

politisk term inom den palliativa vården i västvärlden. Även kulturella förväntningar, 

värderingar och praxis spelar roll för att uppnå en god död. Inom den kinesiska kulturen 

fortsätter döda att existera bortom fysisk existens.   

 

Sjuksköterskans etik inom palliativ vård 

International Council of Nurses, ICN, har sammanställt sjuksköterskans etiska kod och menar 

att koden bör användas som ett stöd i hennes arbete – oavsett var i världen sjuksköterskan 

befinner sig och oberoende av landets lagar (International Council of Nurses [ICN], 2014). 

ICN’s etiska kod omfattar fyra olika områden som tillsammans sammanfattar sjuksköterskans 

etiska förhållningssätt – sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, 

sjuksköterskan och professionen samt sjuksköterskan och medarbetare.  

Sjuksköterskan och allmänheten handlar om hennes ansvar gentemot allmänheten och 

belyser bland annat vikten av att visa hennes professionella egenskaper mot patienten genom 

integritet, trovärdighet, lyhördhet, medkänsla och respektfullhet (ICN, 2014).  

Sjuksköterskan och yrkesutövningen handlar om hennes utövning av yrket och belyser 

bland annat att hon har ett personligt ansvar för sättet att utöva det på (ICN, 2014). 

Sjuksköterskan och professionen handlar om hennes medverkan till att utveckla vården och 

har även ansvar att utveckla riktlinjer inom forskning, utbildning, omvårdnad och ledning 

(ICN, 2014).  

Sjuksköterskan och professionen handlar om hennes interaktion med sina medarbetare 

(ICN, 2014). Inom detta område belyser ICN att sjuksköterskan bör interagera i hälso- och 

sjukvårdsteamet och även bidra till att främja kollegors etiska medvetenhet. 

Enligt Lyckander (2009) ställs hälso- och sjukvårdspersonal ofta inför svåra beslut och val 

när de vårdar patienter med palliativ diagnos. Det gäller då att man utgår från de etiska 

principerna som redan finns och ligger till grund i vårdandet inom hälso- och sjukvården för 

att kunna fatta rätt beslut. Målet för vårdgivaren är att alltid kunna bevara eller stödja 

patientens människovärde när beslut om åtgärder ska tas. 
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Det finns fyra vårdetiska principer som sjuksköterskan bör utgå ifrån när beslut ska fattas 

(Lyckander, 2009). Dessa principer är att respektera självbestämmandet, att vara rättvis, att 

inte skada samt att göra gott.  

Den förstnämnda principen, att respektera självbestämmandet, benämns även autonomi 

vilket innebär att sjuksköterskan ska bemöta och vårda patienten med respekt (Lyckander, 

2009). Sjuksköterskan ska även bevara patientens integritet och värdighet.  

Att vara rättvis principen innebär att vårda patienten rättvist utefter dennes 

omvårdnadsbehov (Lyckander, 2009). Sjuksköterskan ska se till att prioritera rätt och fördela 

både tid och behandling rättvist. 

Inte skada principen innebär att sjuksköterskan ska undvika att skada patienten när 

vårdåtgärder görs (Lyckander, 2009). Det vill säga att patienten inte ska skadas mer än vad 

denne sökt vård för. 

Att göra gott principen är ytterst viktig vid vård av patienter med palliativ diagnos vilket 

innebär att vårdgivarna ska sträva efter att lindra lidandet i största mån (Lyckander, 2009). 

Det gäller att hälso- och sjukvårdspersonalen ser till att patienten är tillgodosedd utifrån alla 

dimensioner. 

 

Sjuksköterskans förhållande gentemot närstående 

Närstående kan bli aktiva i att söka kunskap om sjukdomen som patienten har (Jakobsson, 

Andersson & Öhlén, 2014). De söker ledtrådar och kopplar dessa till fakta som de hittat 

gällande prognoser, symtom och diagnos till patientens upplevelser. Närstående kan känna 

skam på grund av att de känner sig otillräckliga för patienten. Därför är det viktigt för 

sjuksköterskan att kunna ha ett stödjande samtal med närstående om deras känslor kring 

patientens vård. 

Enligt Widell (2003) ska sjuksköterskan uppmärksamma de närstående då oro, tankar och 

känslor uppstår vid vårdandet. De närstående som aldrig har varit med om när någon erfarit 

sjukdomar eller avlidit har därför inte kunskap om processens gång. Som sjuksköterska blir 

lyssnandet och förståelsen för behovet av att tala och bekräftandet av oron en viktig del av 

samtalet sjuksköterskan för. 

En viktig del i sjuksköterskans arbete inom palliativ vård är att vara ett stöd för de 

närstående under hela processen, från kurativ vård till livets slutskede (Lindqvist & 

Rasmussen, 2014). Sjuksköterskan bör kunna informera närstående om vad som sker, vad 

som kan komma att ske och även varför sjuksköterskan agerar som hon gör. Hälso- och 

sjukvårdspersonal som arbetar inom palliativ vård bör besitta kunskap inom området för att 
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exempelvis ligga före i processen av symtomlindring. Kunskapen om de symtom som 

uppkommer och kan uppkomma, kan göra att hälso- och sjukvårdspersonalen hinner att 

planera lindring. I situationens stund ska sjuksköterskan kunna förklara för närstående om 

hennes handlande. 

Enligt Benkel, Molander och Wijk (2016) kan vårdgivare ge stöd till närstående, både 

praktiskt och emotionellt. Praktiska stödet ges exempelvis när vårdgivare informerar 

närstående om patientens sjukdomstillstånd och vad det innebär. Det emotionella stödet 

handlar för det mesta om närståendesamtal där närstående får möjlighet att diskutera det som 

upplevs vara smärtsamt och tungt. Stödet kan variera beroende på vilken metod man använder 

för att informera närstående angående patientens sjukdomstillstånd. Många närstående 

upplever att det inte spelar någon roll hur de får informationen utan att det viktiga är att få 

informationen. Detta upplevs som ett stöd från vårdgivarna. 

Widell (2003) belyser även att sjuksköterskan kan föreslå delaktighet i vårdandet av 

patienten för den närstående. Därför är information till närstående viktigt då de bör få vara 

med och påverka under hela vårdprocessen. 

Deltagande sjuksköterskor i Moir, Roberts, Martz, Perry och Tivis (2015) upplevde att 

transitionen från kurativ vård till palliativ vård och från palliativ vård till vård i livets 

slutskede, kan vara besvärlig för närstående. Då närstående oftast har många frågor och 

funderingar om de processer och situationer som uppstår, gällde det att som sjuksköterska 

kunna besvara de generella frågorna om vårdprocessen som kunde bidra till att närstående 

fick ett lugn och att transitionen kunde ske smidigare. 

 

Problemformulering 

Att som sjuksköterska vårda patienter inom palliativ vård kräver mycket ansträngning och 

kunskap. Sjuksköterskan ska ta hänsyn till många regler och koder för att kunna uppnå en god 

vård. Hon ska exempelvis kunna stödja patientens närstående och inte bara patienten. 

Målet med att vårda patienter med palliativ diagnos är att hälso- och sjukvårdspersonalen, i 

största möjliga mån, ska försöka främja deras maximala livskvalité. För att kunna uppnå detta 

mål är det viktigt att belysa sjuksköterskans upplevda svårigheter vid vården av dessa 

patienter. 

 

Syfte 

Att belysa sjuksköterskors upplevda svårigheter vid vård av patienter med palliativ diagnos. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Patienter som vänder sig till sjukvården behöver på ett eller annat sätt bli avhjälpta med ett 

problem (Benner, 2001). Därför menar Benner att relationen mellan en sjuksköterska och en 

patient är viktig och att sjuksköterskan bör se patienten ur ett holistiskt synsätt. Hon förklarar 

även att det holistiska synsättet grundar sig i själva vårdförhållandet och att det är relationen 

som beslutar synsättet på patienten.  

Inom den palliativa vården anses vårdrelationen vara en ytterst viktig aspekt som Keall, 

Clayton och Butow (2014) lyfter och menar att även kommunikationen har en stor betydelse. 

Deltagande sjuksköterskor upplevde att bristande kommunikation kunde leda till att vårdandet 

blir sämre. Även Benner (2001) pekar åt samma håll som forskarna och menar att 

kommunikation är viktigt. Hon tillskriver även att tröst och beröring är viktigt för att som 

sjuksköterska kunna nå en patient. Fortsättningsvis berättar hon att sjuksköterskor många 

gånger använder sig av beröring och att det är nyckeln till tröst och kommunikation.  

Benner (2001) belyste även att närståendes närvaro är något sjuksköterskorna uppskattade 

då de ansågs vara till hjälp i återhämtningen för patienten. Eftersom närstående ansågs vara en 

viktig tillgång stöttade sjuksköterskan patienten och gav närstående informativt och 

känslomässigt stöd. Patient- och närståendestöd är med andra ord det som sjuksköterskan 

beaktar. 

 

Patricia Benner – Från novis till expert 

Författarnas teoretiska utgångspunkt kommer att grundas på Benners teori som handlar om 

sjuksköterskans roll där utvecklingen från novis till expert redovisas. Teorin valdes för att 

kunna diskutera litteraturöversiktens resultat och för att kunna identifiera var sjuksköterskor 

befinner sig i respektive fas i relation till kunskapen och de vetenskapliga artiklarnas 

beskrivning. 

Benner (2001) beskriver att den praktiska utvecklingen av kunskap inom ett 

kunskapsområde baseras på undersökningar från teorivetenskap och en utforskning av 

vetandet i den kliniska och praktiska verksamheten. Hon beskriver två begrepp, veta hur och 

veta att, som två kunskapsområden och menar att veta hur- begreppet är färdigheter som vi 

människor besitter utan att kunna beskriva färdigheterna teoretiskt med veta att- begreppet. I 

sin tur är veta att- begreppet konsten att kunna teoretiskt förklara färdigheten. 
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Situationer som uppstår är ofta förhållanden sjuksköterskan lär sig av (Benner, 2001). 

Benner menar att färdigheter och kunskap från tidigare omvårdnadssituationer ligger i grund 

till nya uppkomna situationer. Dock menar Benner att denna färdighet ligger hos skickliga 

sjuksköterskor som varit med om olika omvårdnadsförhållanden. Modellen består av fem 

faser – novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. 

 

Novis 

I den första fasen kallas sjuksköterskan för novis och fasen handlar om nyblivna 

sjuksköterskor eller sjuksköterskor som börjar på en ny avdelning där tidigare erfarenheter 

inte kommer till nytta (Benner, 2001). Noviserna saknar färdigheter och kunskap som krävs 

för att utföra arbetet då fakta endast samlats in från litteratur under utbildningen. 

Verkligheten ser annorlunda ut till skillnad från litteraturen och kontrasterna kan skapa 

förtvivlan och rädsla hos noviserna (Benner, 2001). Dessa känslor kan leda till att noviserna 

följer de riktlinjer och regler som finns på avdelningen istället för att arbeta utifrån deras egna 

uppfattningar och erfarenheter. 

 

Avancerad nybörjare 

I den andra fasen anses sjuksköterskan vara avancerad nybörjare (Benner, 2001). Fasen 

handlar om de noviser som visat acceptabla prestationer i situationer som behövts bedömas 

utifrån de viktiga aspekterna inom verksamheten. Sjuksköterskan ska kunna bedöma 

situationen utan att följa reglerna och riktlinjerna från punkt till punkt. Dessa aspekter kan 

endast bedömas genom sjuksköterskans tidigare erfarenheter. Ett exempel kan vara när 

sjuksköterskans handledare talar om för henne att uppmärksamma patientens vilja till 

delaktighet och det blir det enda sjuksköterskan fokuserar på. Sjuksköterskan tänker då inte på 

andra påverkande aspekter som kan vara viktigare i situationen. 

Noviserna och avancerade nybörjare kan inte bedöma situationen i helhet då de saknar 

erfarenhet och värderar reglerna och riktlinjerna högre (Benner, 2001). Det som avancerade 

nybörjare behöver för att utvecklas är handledarens stöd för att kunna prioritera arbetet rätt. 

 

Kompetent  

I den tredje fasen kallas sjuksköterskan för kompetent och fasen innebär att sjuksköterskan 

som arbetat inom samma eller likartade förhållanden i cirka två år, anses vara kompetent 

(Benner, 2001). Den kompetenta sjuksköterskan upplever att hon kan handskas med och klara 

av plötsliga situationer, men är inte tillräckligt snabb och anpassningsbar. Dessutom kan 
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sjuksköterskan i denna fas planera och prioritera sitt arbete rätt vilket leder till att hon blir mer 

organiserad och arbetar mer effektivt. 

När sjuksköterskan uppnått den fasen i karriären upplever hon att arbetet blir enklare och 

att läget blir mer hanterbart (Benner, 2001). Utvecklingen för den kompetenta sjuksköterskan 

blir att verkligt öva på planering och samordning av de mer invecklade situationer inom 

omvårdnaden. 

 

Skicklig  

I den fjärde fasen kallas sjuksköterskan för skicklig (Benner, 2001). Fasen belyser 

sjuksköterskan som ser på situationer och patienter ur ett holistiskt synsätt och inte fokuserar 

endast på de aspekter som benämns i riktlinjerna. I fasen lär sig inte sjuksköterskan hur hon 

ska handskas med situationerna från litteraturen eller handledare utan endast av tidigare 

erfarenheter. En skicklig sjuksköterska agerar utifrån de långsiktiga målen som hon själv 

sätter. 

Benner (2001) nämner maximer som innebär att sjuksköterskan förstår innebörden och 

helheten i att utföra ett arbete, något som noviserna och avancerade nybörjare inte kan göra då 

de saknar erfarenhet. En skicklig sjuksköterska bör kunna göra det i uppkomna situationer. 

Benner (2001) beskriver att den bästa möjliga utvecklingen av en skicklig sjuksköterska är 

när hon kan utveckla induktiva metoder. Induktiva metoder innebär att hon, genom en klinisk 

situation, ska dra egna slutsatser av de erfarenheter hon besitter. 

 

Expert 

Den femte och den sista fasen kallas för expert och handlar om expertsjuksköterskan som inte 

behöver arbeta utifrån regler, riktlinjer eller maximer för att fatta rätt beslut då hon endast 

använder sig av flera års erfarenhet (Benner, 2001). Maximer innebär exempelvis att en 

instruktion som ges till en mottagande sjuksköterska enbart blir verkställd om hon är väl 

förtrogen i situationen. Expertsjuksköterskan arbetar efter det som känns rätt att göra i en 

situation och kan ofta inte förklara varför hon utförde ett arbete på ett specifikt sätt. Det 

innebär dock inte att expertsjuksköterskan inte gör misstag när hon bedömer en situation, men 

ofta kan hon fatta rätt beslut snabbt. I vissa situationer räcker inte det att expertsjuksköterskan 

endast analyserar situationen utan kan komma att behöva använda sig av analysredskap för att 

säkerställa hennes egen analys för validering. 
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Metod 

Litteraturöversikt 

En litteraturöversikt genomfördes enligt Friberg (2012). Metoden sammanställer redan 

publicerade studier och har till denna litteraturöversikt använts för att sammanställa kunskap 

om svårigheter som sjuksköterskor upplever. 

 

Datainsamling 

För att söka efter relevanta artiklar som besvarar litteraturöversiktens syfte har frisökning 

exkluderats. Författarna har valt, utefter rekommendationer från Forsberg och Wengström 

(2016), att söka vetenskapliga artiklar i CINAHL Complete och PubMed. Översiktens 

författare har även sökt i databasen ProQuest Nursing & Allied Health Database som inte 

nämns i litteraturen. För att hitta relevanta MeSH- termer har översiktens författare sökt i 

Karolinska Institutets termbank. 

Relevanta MeSH- termer och sökord i relation till syftet var; palliative care, nurse’s 

experiences, experiences, communication, skills for nurses, methods, terminal care, caring in 

nursing, nursing role, dying, hospital, end of life care, nurses perception samt dying patient. 

För att få en bredare sökning i databaserna valde översiktens författare att kombinera 

mellan AND och OR för att inte gå miste om relevanta artiklar i resultaten, se bilaga 1. 

 

Urval 

Författarna begränsade sökningarna genom att exkludera artiklar som inte var vetenskapligt 

granskade – peer reviewed. Enbart artiklar med full text inkluderades och aktuell forskning 

söktes från perioden 2006 till och med 2017. I CINAHL användes även ’subject headings’ för 

att ytterligare filtrera sökningarna, se bilaga 2. 

Författarna började med att läsa titlarna gemensamt. Om titlarna besvarade syftet gick de 

vidare till att kritiskt läsa artikelns abstrakt (Friberg, 2012). Om abstract besvarade syftet läste 

författarna hela artikeln. 

Kvalitativa artiklar har valts då de är mer relevanta för litteraturöversikten än kvantitativa 

då designen är mer djupgående och beskrivande samt fångar forskningsdeltagarens 

upplevelser (Olsson & Sörensen, 2011). Dock har kvantitativa artiklar inte helt exkluderats. 

Det resulterade i att nio kvalitativa artiklar valdes och en kvantitativ artikel. 
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Analys 

Genom att läsa artiklarna flera gånger påpekar Friberg (2012) att metoden gör det enklare för 

författarna att inkludera och exkludera vetenskapliga artiklar. Författarna analyserade de valda 

artiklarna gemensamt för att säkerställa en korrekt tolkning av innehållet. Därefter 

sammanställde de artiklarna och sökte efter likheter och olikheter i texterna. Likheterna och 

olikheterna resulterade i att författarna bildade nyckelord. Dessa nyckelord antecknades i ett 

Worddokument som sedan kategoriserades i olika teman. Författarna färglade nyckelorden för 

att lättare få en översikt om vilka artiklar som gick i linje med varandra. Utifrån de 

framkomna teman skapade författarna litteraturöversiktens resultatteman som kommer att 

redovisas. 

 

Forskningsetiska överväganden 

När vetenskapliga studier genomförs bör forskare ta ställning till etiska reflektioner (Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström, 2013). Om ett resultat från vetenskapliga artiklar ska 

väljas till litteraturstudier ska artiklarna ha godkänts av en etisk kommitté alternativt ska 

etiska överväganden ha gjorts och redovisats i studien. Ingen vinkling som blir till forskarens 

fördel får enbart presenteras, det vill säga att även resultat som inte besvarar forskarens syfte 

måste presenteras i studien. 

En granskning av artiklarna har gjorts och författarna har sökt efter rubriker, exempelvis i 

metoden eller som en fristående rubrik, där ett etiskt godkännande framkommer. Har inte 

artikeln ett godkännande av en etisk kommitté utgår författarna från Fribergs (2012) förslag 

till att granska kvantitativa studier respektive kvalitativa studier. Detta för att säkerställa 

kvalitén på de vetenskapliga artiklarna som söks. Bland de förslagen finns frågor kring etiska 

överväganden som exempelvis om det finns etisk argumentation. Översiktens författare 

strävar efter att följa Fribergs säkerställning av kvalitet men om etiska argumentationer inte 

framgår i artiklarna granskade författarna innehållet kritiskt. 

 

Resultat 

Översiktens författare har efter att ha läst samtliga vetenskapliga artiklar redovisat fyra teman 

– kommunikation, närståendestöd och relation, vårdteamet och Kunskap och erfarenheter. 

Samtliga teman är relaterade till sjuksköterskornas upplevda svårigheter av att vårda patienter 

med palliativ diagnos. 
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Kommunikation 

Kommunikationen mellan patienten och sjuksköterskan ansågs vara bristande på grund av den 

kliniska situationen (Rui-Shuang, Qiao-Hong, Feng-Qi & Owens, 2015). 

Kommunikationsbristen gällde samtliga sjuksköterskor, noviser som experter, oberoende av 

kunskap eller erfarenhet. Varför sjuksköterskorna hade svårt med att kommunicera med 

patienten i livets slutskede förklarade författarna var på grund av sjuksköterskornas 

otillräckliga kunskap inom området. 

En annan upplevd svårighet för sjuksköterskorna var den information de besatt när 

patienten övergick från kurativ vård till palliativ vård (Popejoy, Brandt, Beck & Antal, 2009). 

Transitionen kommunicerades inte till närstående även om sjuksköterskor och läkare, oftast 

ett tag innan transitionen, besatt vetskap om att denne inte skulle överleva sjukdomen. Hälso- 

och sjukvårdspersonalen höll informationen för sig själva istället för att kommunicera med 

närstående och menade på att de inte ville ta hoppet från närstående och patienten. 

I en studie gjord av Boroujeni, Mohammadi, Oskouie och Sandberg (2008) i Iran, upplevde 

deltagande sjuksköterskor att kommunikationen mellan dem och patienterna var en svårighet. 

Kommunikationen påverkade hoppet som fanns eller som uppkom hos patienten som befann 

sig i livets slutskede och även för patientens närstående. Sjuksköterskorna ansåg att 

svårigheten var att försöka finna balansen mellan att kunna förmedla information utan att inge 

hopp. Ofta upplevde sjuksköterskorna att närstående var de som inte ville förlora hoppet. 

Närstående ville heller inte informera patienten om den verkliga situationen och valde därför 

att undanhålla information från denne för att bevara hoppet. Detta upplevdes vara en svårighet 

för sjuksköterskorna då de närstående bad personalen att inte ge information kring döden till 

patienten. Sjuksköterskorna var då tvungna att be läkarna att samtala med patienten om döden 

då sjuksköterskorna blev skuldbelagda av närstående. 

I en studie gjord av Iranmanesh, Häggström, Axelsson och Sävenstedt (2009) beskrivs att 

sjuksköterskans aktiva lyssnande gav en helande effekt. Sjuksköterskorna upplevde att deras 

närvaro gjorde mycket för patienten och dennes närstående då verbal kommunikation inte 

alltid behövdes. Att vara ärlig i ett samtal med patienten skapade även tillit i relationen. När 

tilliten skapades eller stärktes ledde konversationen till att de involverade respekterade 

varandras åsikter och tro, även om åsikterna var olika. En ärlig konversation från 

sjuksköterskans perspektiv samt att kunna ha mod att föra konversation med patienten var 

något som ansågs underlätta tilliten. 

Wallerstedt och Andershed (2007) beskriver att sjuksköterskan oftast har god kontakt med 

patienten och dennes närstående men att hon ibland kan stöta på kommunikativa problem 
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gentemot närstående om hon exempelvis besitter viss kunskap om patienten. Sjuksköterskan 

vet då inte hur hon ska förhålla sig till situationen och ställs inför frågor som exempelvis 

berör vilken grad de närstående ska informeras och hur det bör förmedlas för att uppfattas rätt. 

Kommunikation upplevs som en av de svåraste delarna i den palliativa processen men är 

avgörande för sjuksköterskan att kunna identifiera patientens och patientens närståendes 

behov samt önskemål (Verschuur, Groot & van der Sande, 2014). Studien visar att 

sjuksköterskorna undvek att använda sig av termer som palliativ vård vid samtal med 

patienten och dennes anhöriga. Detta för att de involverade inte skulle förlora hoppet om 

patientens tillfrisknande. Sjuksköterskorna upplevde även detta som en svårighet då de inte 

lyckades identifiera de allvarliga problemen. Den direkta kommunikationen med patienten har 

inte alltid varit möjlig och har därmed varit en svårighet för sjuksköterskan. Lösningen till 

problemet var att införskaffa ett kommunikationsverktyg, exempelvis en dagbok där patienten 

skrev ner sina klagomål, som ledde till att sjuksköterskorna tidigt kunde identifiera patientens 

behov och önskemål. 

 

Närståendestöd och relation 

Att ge stöd till patientens närstående upplevdes vara en viktig aspekt för att kunna förmedla 

nödvändig information angående patientens situation (Arbour & Wiegand, 2014). Det var ett 

sätt för sjuksköterskorna att skydda de närstående när viktiga och känslomässiga beslut kring 

patientens vård skulle fattas samt när de närstående behövde uppmuntras och acceptera 

transitionen. De deltagande sjuksköterskorna i studien upplevde närståendestöd som en 

svårighet och att det var inte alltid var lätt att kunna ge stöd i varje situation. I vissa fall visste 

inte patientens närstående hur de skulle gå tillväga eller om de kunde fortsätta med att fatta 

specifika beslut som berörde patientens välmående. Enligt sjuksköterskorna har de av 

erfarenhet upplevt att det aktiva närvarandet och att göra det bekvämt för de närstående kan 

vara till hjälp för patienten. På så sätt underlättar sjuksköterskorna för de närstående som 

ställs inför svåra beslut. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var av vikt att utveckla en meningsfull relation till 

närstående (Popejoy et al. 2009). Att skapa en relation upplevdes av sjuksköterskorna vara en 

betydande handling då närstående fann mening med situationen och även frid. De deltagande 

sjuksköterskorna talade om svårigheter som de möter dagligen i vårdandet av patienter med 

palliativ diagnos. En av svårigheterna var att närstående hoppades och trodde att den 

medicinska vetenskapen hade en lösning på alla sjukdomar. Närstående hade hopp om att 

vårdteamet kunde bota patienten med hjälp av den medicinska vetenskapen och kunskapen. 
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Sjuksköterskorna upplevde detta som frustrerande då de dagligen var med om begränsningar i 

den medicinska vetenskapen och var väl medvetna om att det inte alltid var till hjälp för 

patienten. När en god relation mellan sjuksköterskorna och närstående bildades kunde 

sjuksköterskorna förmedla detta och samtidigt hjälpa de närstående att finna frid och mening 

med deras beslut.  

Iranmanesh et al. (2009) beskriver att närståendestöd ser olika ut för sjuksköterskorna 

beroende på om patienten vårdas på sjukhus eller hemma. Sjuksköterskorna som arbetade 

med vård i hemmet kände att de var inbjudna i familjen på ett sätt som involverade dem i 

patienten och de närståendes vardag. Vårdandet i hemmet skedde mer naturligt medan 

sjuksköterskorna på sjukhuset gav närstående möjligheten att vara delaktiga i patientens vård. 

En gemensam nämnare i båda vårdmiljöerna var de konflikter som uppstod (Iranmanesh et 

al., 2009). Konflikterna på sjukhuset, närstående emellan, kunde handla om att någon av de 

närstående varit i vägen för någon annan och utgjort ett hinder eller liknande för att kunna 

närvara hos patienten. Konflikterna som uppstod mellan patienten och närstående vid vård i 

hemmet handlade oftast om vården, om döden skulle ske i hemmet eller om det skulle ske på 

sjukhuset. I vilket fall upplevde sjuksköterskorna att de enbart kunde assistera och stödja 

närstående, om de ville ha stöd, genom att förbereda dem och ge råd inför patientens död. 

Deras fokus skulle inte riktas mot att lösa konflikterna. 

Författarna förklarar att sjuksköterskan bör kunna identifiera behovet av närståendestöd, 

speciellt vid dödsögonblicket, då vissa närstående ibland ville tala ostört med varandra utan 

sjuksköterskans närvaro (Iranmanesh et al., 2009). Dock förtydligar sjuksköterskorna att 

närvaron som sjuksköterskan utgör kräver en inbjudan från närstående. När inbjudan har 

bekräftats kan sjuksköterskan ge närståendestöd, tydlig och ärlig information om tillståndet 

och även förbereda närstående inför patientens bortgång. 

 

Vårdteamet 

I vårdteamet är det inte bara sjuksköterskorna som ingår, där ingår även läkare och 

undersköterskor (Zomorodi & Lynn, 2010). De erfarna sjuksköterskorna upplevde 

teamarbetet som något mindre positivt då läkarna i vissa situationer inte tog tag i deras 

uppgifter och försökte istället se till att sjuksköterskorna fick göra arbetet åt dem. Detta var en 

svårighet som sjuksköterskorna upplevde, speciellt när närstående skulle informeras om att 

patienten ska övergå från kurativ vård till palliativ vård. Läkarna ansåg att det inte fanns 

mycket att göra utifrån det medicinska perspektivet och valde att istället undvika patienten 

och dennes närstående. Sjuksköterskorna upplevde att de fick ta tag i situationen trots att det 
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inte var deras uppgift att ge sådant besked till patientens närstående. När beskedet hade givits 

stod de närstående med mycket frågor och funderingar angående patienten och situationen. Då 

är sjuksköterskorna tvungna att lära sig genom erfarenhet att handskas med de närstående i 

sådana situationer. 

Enligt de deltagande sjuksköterskorna i studien gjord av Verschuur et al. (2014) upplevde 

de att samarbetet mellan sjuksköterskorna och läkarna var ytterst viktigt inom palliativ vård. 

Dock beskriver författarna att det fanns svårigheter inom vårdteamet som gjorde att 

samarbetet blev invecklat. Vissa sjuksköterskor i studien, bland de yngre, upplevde att 

samarbetet och kommunikationen med läkarna var svår. Detta baseras på deras känslor då de 

yngre sjuksköterskorna inte togs på allvar gällande sina kunskaper. 

Wallerstedt och Andershed (2007) belyser som Verschuur et al. (2014) att samarbetet är en 

viktig del av sjuksköterskornas arbete och menar att ett kollegialt samarbete är en 

förutsättning för att patienten ska uppleva en god död. Wallerstedt och Andershed fortsätter 

och belyser att hjälp inte är något hinder att få från kollegor men att sjuksköterskorna ofta 

tyckte att läkarna var osäkra och ibland rädda för att närvara hos patienten. Ibland upplevde 

sjuksköterskorna att läkarna gjorde andra uppgifter än att samtala med patienten och dennes 

närstående. Även sjuksköterskorna som gav vård i hemmet upplevde rädsla på grund av det 

bristande samarbetet. På grund av det bristande samarbetet kunde hjälpen som önskades 

besvaras med irritation från andra vårdgivare då samtalet emellan upplevdes vara hierarkiskt. 

Att vårda patienter med palliativ diagnos innebär att vårdteamet tillsammans ska kunna 

tillgodose patienten och patientens närståendes behov och önskemål (Arbour & Wiegand, 

2014). Detta är svårare för de nyexaminerade sjuksköterskorna till skillnad från de mer 

erfarna sjuksköterskor som med tiden har lärt sig hur hon ska bemöta patientens, patientens 

närståendes och sjuksköterskans egna känslor. De deltagande erfarna sjuksköterskorna i 

denna studie, förklarar hur de går tillväga när de ska förbereda nyexaminerade sjuksköterskor 

inför vårdmötet med patienten. Detta genom att samtala kring döden med de mindre erfarna 

sjuksköterskorna som får berätta om de själva har förlorat en vän, familjemedlem eller 

partner. Det är viktigt att de mindre erfarna inte upplever att de överges av de mer erfarna och 

därför är bra vägledning och samtal en viktig egenskap för att vårdteamet ska fungera i den 

palliativa processen. 

 

Kunskap och erfarenheter 

De deltagande sjuksköterskorna i Wallerstedt och Andershed (2007) studie beskrev att varje 

möte med patienten och patientens närstående gav dem kunskap och erfarenhet. De förklarade 
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även att kunskapen och erfarenheten kom till nytta i andra patientmöten och att det ökade 

sjuksköterskornas utveckling och upplevelse av deras professionalitet. 

Att som sjuksköterska kunna behandla och bemöta patienter med palliativ diagnos 

tillsammans med närstående kräver god kunskap och erfarenhet (Arbour & Wiegand, 2014). 

För de nyexaminerade eller nya inom ett specifikt område, så kallade noviser, krävs det att de 

besitter den kunskap för att kunna erbjuda en god vård. Rui-Shuang et al. (2015) redovisar i 

studien att de deltagande sjuksköterskorna ofta, trots att de försökt att göra sitt bästa gentemot 

patienten och patientens närstående, kände att de inte hade kunskap eller att de inte var 

kompetenta att ge palliativ vård. De yngre deltagande sjuksköterskorna hade en önskan om att 

lära sig mer om den psykosociala biten inom vården för att kunna förstå patienten och 

patientens närstående. Patienterna uppvisade oftast negativa känslor mot livets slutskede och 

därför ville sjuksköterskorna erbjuda psykologisk hjälp då de kände att kunskapen inom 

palliativ vård inte räckte till. Vissa sjuksköterskor ansåg även att kurser inom psykologi borde 

ges. 

Ly Thuy, Yates och Osborne (2014) belyser att bristen på kunskap hos sjuksköterskor och 

nämner att sjuksköterskorna upplever det svårt att identifiera symtom och att ge smärtlindring 

till patienter med palliativ diagnos. De har även svårt med den psykologiska och spirituella 

aspekten men förstår ändå de grundläggande principerna inom palliativ vård. Författarna 

fortsätter och kartlägger att vissa sjuksköterskor inte talade om döden med patienterna och att 

cirka 50 % av deltagarna i studien tyckte att de hade svårighet att bilda nära relationer med 

patienten. 

Många av de erfarna sjuksköterskorna upplevde att de hade ansvar att vägleda och lära 

noviserna ny kunskap (Arbour & Wiegand, 2014). Vid enstaka tillfällen kunde konflikter 

mellan patientens närstående uppstå eller konflikter gällande beslut kring patientens vård. Det 

krävdes då för sjuksköterskorna att besitta en viss kompetens och erfarenhet för att kunna 

utföra arbetet korrekt. Detta belyser även Boroujeni et al. (2008) och menar att det krävs från 

sjuksköterskan att besitta en bred kunskap för att finna balansen i att vårda patienter med 

palliativ diagnos. Författarna fortsätter och menar att sjuksköterskan ska kunna bevara 

patientens och patientens närståendes hopp, samt att finna balansen mellan patientens 

förväntningar och hälso- och sjukvårdspersonalens förmåga att vårda patienten. 

I en studie gjord av Costello (2006) belyser de deltagande sjuksköterskorna hur viktig 

kunskap är när vård av patienter med palliativ diagnos påbörjas. Sjuksköterskorna beskriver 

vad en god död är och vad en mindre bra död är. För att kunna erbjuda god död till patienterna 

som övergått från kurativ vård till palliativ vård krävs det att sjuksköterskorna har god 
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kunskap för hur de ska kommunicera med patienten och patientens närstående. De ska även 

bevara patientens integritet, förebygga lidandet samt försöka uppnå den maximala livskvalitén 

för patienten. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna gjorde sju sökningar i databasen CINAHL och av de sju sökningarna fann de 49 

relevanta vetenskapliga artiklar som möjligtvis kunde besvara deras syfte. Av de 49 artiklarna 

valde författarna ut tio stycken som besvarade syftet. Författarna gjorde även liknande 

sökningar, med samma sökord som användes i CINAHL, i PubMed som resulterade i att en 

relevant vetenskaplig artikel valdes. 

 För att komma fram till resultat i databaserna som kunde besvara litteraturöversiktens syfte 

gjordes sökningarna på olika sätt. MeSH- ord och keywords blandades tillsammans med 

användningen av konjunktionerna AND och OR. Dock användes alltid begränsningen peer 

reviewed i CINAHL för att utesluta de artiklar som inte var granskade och full text för att 

kunna läsa hela artikeln om författarna fann relevans. 

 Konjunktionerna AND och OR användes för att expandera eller för att minimera utslagen. 

Författarna uppmärksammade att konjunktionen or gav flera utslag av vetenskapliga artiklar, 

trots att de använde begränsningar, dock var dessa artiklar inte relevanta för översikten och 

konjunktionen exkluderades i samtliga sökningar i de två använda databaserna. 

Exkluderingen kan ha begränsat sökningarna och relevanta artiklar kan ha gått förlorat då 

författarna inte hade kunskap om hur konjunktionen användes trots en genomgång 

tillsammans med Ersta Sköndal Bräckes bibliotekspersonal. Istället för att använda or i 

sökningarna valdes istället subject headings som begränsning i CINAHL. I PubMed klickade 

författarna i relevanta begränsningar som exempelvis humans och nursing journals. 

 Årtalen som artiklarna söktes mellan hade författarna beslutat att ett tidsspann från 2006 

till och med 2016 skulle sättas. Tanken med årtalen var att författarna ville ha sökningar till 

och med år 2017 trots den korta initiala perioden på året. Då denna litteraturöversikt har 

skrivits i början av år 2017 hade relevanta vetenskapliga artiklar ännu inte publicerats med 

författarnas sökord. CINAHL ändrade därmed automatiskt det slutliga årtalet från 2017 till 

2016 förutom i en sökning där artikeln inte svarade på översiktens syfte. Artiklar från 2017 

hade varit mycket relevanta i litteraturöversikten då de anses vara ny vetenskaplig forskning. 
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Att ha ett tidsspann anser författarna vara en styrka då det ger de möjligheten att jämföra tidig 

forskning mot sen forskning. 

Författarna till översikten var försiktiga med att söka vetenskapliga artiklar i PubMed då 

ingen av dem har erfarenhet av att söka i den databasen. Skillnaden mellan CINAHL och 

PubMed är de olika funktionerna för att filtrera. PubMed saknar funktionen peer reviewed och 

i samråd med bibliotekarierna på högskolan informerades författarna att nästan alla artiklar i 

PubMed är peer reviewed. På grund av den obefintliga funktionen ansåg författarna att 

användandet av databasen var en svaghet till deras examensarbete. Artiklarna kontrollerades 

om de var peer reviewed i CINAHL för att säkerställa kvalitén. 

Majoriteten av artiklarna som har valts ut till resultatdelen har varit kvalitativa då syftet är 

att belysa svårigheter. Enligt Henricson och Billhult (2012) beskriver författarna den 

kvalitativa designen som exempelvis när deltagare erfar, tolkar och beskriver ett fenomen. En 

kvantitativ artikel valdes då den var tillräckligt beskrivande och besvarade översiktens syfte. 

Nackdelen att inte ha med fler kvantitativa artiklar kan ha orsakat förlorade data som kan ha 

varit relevant i översiktens resultat. Data kan exempelvis vara antalet sjuksköterskors 

upplevda svårigheter som i sin tur kan styrka kvalitativa vetenskapliga artiklars innehåll. 

Artiklarna kommer från olika delar av världen och är inte begränsade till ett visst land eller 

kontinent. Detta för att författarna till översikten inte ska bli begränsade och för att kunna 

göra jämförelser i hela världen. Styrkan med att inkludera artiklar från andra länder är att öka 

förståelsen för de svårigheter sjuksköterskor upplever. Svagheten med detta kan vara att 

författarna gör fel jämförelser gentemot den svenska palliativa vården då tillräckligt med 

kunskap om andra länders palliativa vård saknas. Om alla länders palliativa vård skulle 

redovisas skulle examensarbetet få ett annat syfte samt att arbetet hade blivit omfattande i 

större utsträckning än vad den redan är. 

Samtliga artiklar som har använts i översikten har skrivits på engelska och eftersom 

författarnas modersmål inte är engelska har de ibland stött på vissa ord eller meningar som 

har översatts ordagrant med hjälp av lexikon. På grund av användningen av lexikon och den 

översättning som gjordes ord för ord kan ha lett till misstolkad innebörd av de vetenskapliga 

artiklarna samt Benners litteratur som även den är skriven på engelska. 

Samarbetet mellan litteraturöversiktens författare fungerade väl då båda personerna kom 

bra överens tanke- och diskussionsmässigt. Fåtal osämjor uppstod under skrivandets gång 

gällande ordval och formulering. Detta löstes genom att båda författarna fick läsa meningarna 

högt och komma överens om vilket ord eller formulering som passade bäst in i kontexten. 
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Resultatdiskussion 

I denna litteraturöversikt fördjupade sig författarna i sjuksköterskornas upplevda svårigheter 

vid vårdandet av patienter med en palliativ diagnos. I resultatet fann författarna att samtliga 

sjuksköterskor ställdes inför olika svårigheter. De mer erfarna sjuksköterskorna som även 

benämns som skickliga och som expertsjuksköterskor enligt Benner (2001), kunde handskas 

med svårigheterna på ett professionellt sätt till skillnad från novissjuksköterskorna som 

saknade kunskap och erfarenhet för att kunna hantera svårigheter som de ställdes inför. 

De erfarna sjuksköterskorna hade olika strategier för att lära ut olika metoder till noviserna 

och samtidigt agera som mentorer vid olika tillfällen. Att novissjuksköterskan fick den hjälp 

och undervisning som behövdes var nödvändigt och ansågs vara ett tillfälle att lära sig av 

andra sjuksköterskors erfarenheter och kunskap. Hjälpen ansågs av novissjuksköterskan vara 

ett tillfälle att utvecklas inom professionen men även för hur hon i framtiden skulle förhålla 

sig till döden och den döende patienten. Det gällde även att sjuksköterskorna, novis som 

erfaren, såg till att ta till sig av de situationer och svårigheter som de ställdes inför då dessa 

senare blir erfarenheter som sjuksköterskan arbetar utifrån för att utvecklas i faserna Benner 

beskriver. 

 

Kunskap och erfarenhet 

Resultatet påvisar att kunskap och erfarenhet ligger till grund för att sjuksköterskan ska kunna 

erbjuda god vård till patienter med palliativ diagnos. De flesta av sjuksköterskorna upplevde 

att kunskapen inte sträckte sig över hela den palliativa processen, trots att vissa sjuksköterskor 

gjorde det bästa av den uppkomna situationen de ställdes inför. I en studie gjord av Shipman 

et al. (2008) upplevde sjuksköterskorna att egenskaperna, kompetens och självförtroende i 

rollen som vårdgivare, ökade genom att sjuksköterskorna skickades på utbildning utformat 

efter deras behov. 

Många erfarna sjuksköterskor har viljan att tillgodose patienter och deras närståendes 

behov och önskningar. Enligt Benner (2001) saknar novissjuksköterskorna färdigheter och 

kunskap vilket kan leda till att sjuksköterskan som är i denna fas blir styrd av riktlinjer och de 

regler som finns på enheten och vågar inte arbeta efter egna uppfattningar. 

Kopplingarna till Benners teori ser författarna till litteraturöversikten överensstämma med 

ovanstående studier. Alla sjuksköterskorna i resultatet utgår från erfarenheter och kunskap 

som en utgångspunkt inför varje vårdmöte. För noviserna blir vårdmötet, att möta en patient 

med palliativ diagnos, en svårighet då de saknar tillräckligt med kunskap och erfarenhet vilket 

författarna anser är förståeligt då de inte har hunnit att samla nämnda egenskaper. 
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Dessutom upplevde deltagande sjuksköterskor i resultatet att deras kunskap gällande den 

psykologiska aspekten inte räckte till. Sjuksköterskorna ansåg exempelvis att kurser inom 

psykologi kunde underlätta de svårigheter de ställs inför i vårdmötet med patienten. Enligt 

ICN (2014) har sjuksköterskan ett ansvar att utveckla vården i hennes profession. Det anses 

vara en god åtgärd att skicka sjuksköterskor som vill utveckla vården och sig själva i rollen 

som sjuksköterska till utbildningar som exempelvis psykologi. 

 

Närståendestöd 

Resultatet påvisade att stöd från sjuksköterskor hade en stor effekt på närstående i situationer 

som handlar om patienter. Att kunna stötta närstående inom palliativ vård kräver att 

sjuksköterskan besitter god kunskap om hur bemötandet mellan både patienten och patientens 

närstående bör gå till. Det är därför viktigt att de erfarna sjuksköterskorna kan stödja 

noviserna i vårdmötet då Benner (2001) beskriver att maximer är ett arbetssätt som den 

skickliga och expertsjuksköterskan arbetar efter. Maximer är något som noviserna och 

avancerande nybörjare saknar då de enbart fokuserar på den tilldelade uppgiften. Det beror 

även på att de saknar tillräcklig erfarenhet för att kunna arbeta som sjuksköterskorna i övre 

faserna. 

Närståendestöd kan ses utifrån två olika synvinklar – närståendes syn på vårdandet av 

patienten samt sjuksköterskans stöd till närstående. I en studie gjord av Lundberg, Olsson och 

Fürst (2013) kom forskarna fram till att närståendestödet uppskattades av närstående då de 

kände sig delaktiga och även tillfredsställda när sjuksköterskorna vårdade patienten. Denna 

aspekt kan ses som ett omedvetet handlande från sjuksköterskorna då de anses göra sina 

arbetsuppgifter gentemot patienten. Samtidigt erbjuder sjuksköterskan närstående stöd i form 

av samtal och dylikt. Översiktens författare menar att dessa två synvinklar måste passa ihop 

för att ett komplett närståendestöd ska uppnås. Om sjuksköterskan inte erbjuder god vård till 

patienten och enbart koncentrerar sig på att ge stöd i form av samtal kan vårdmötet utifrån 

närståendes synvinkel brista. Närstående kan uppleva att sjuksköterskan inte engagerat sig 

tillräckligt i patientens vård och därmed inte ta till sig av sjuksköterskans stöd eller vice versa. 

 

Kommunikation mellan kollegor och gentemot patienten 

Enligt Benner (2001) besitter noviserna kunskap utifrån litteratur och praktik från 

utbildningen. Ser vi över Benners teori hittas en tydlig hierarki som kan förminska 

sjuksköterskornas erfarenhet och kunskap. Denna hierarki kunde i resultatet upplevas från 

läkarna mot novissjuksköterskorna även om sjuksköterskorna kunde besitta en nödvändig och 
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användbar kunskap eller erfarenhet. Fortsättningsvis upplevde novissjuksköterskorna att det 

var svårt att kommunicera och samarbeta med läkare då de inte togs på allvar gällande deras 

kunskap och erfarenhet. Det läkarna kunde ha gått miste om var den nya kunskapen från 

sjuksköterskorna som befann sig i de tidigare stadierna då de troligtvis har examinerats med 

ny evidensbaserad kunskap som kunde ha utvecklat vården på respektive avdelning. 

I resultatet belyste novissjuksköterskorna deras upplevelser av att inte ta initiativet till att 

tala med patienten på grund av att de saknade mod. Enligt Benner (2001) är 

novissjuksköterskan försiktig gällande att ta plats i vårdrelationen. Om sjuksköterskan inte tar 

plats i relationen kan det vara en orsak till en försämrad vårdrelation då hon saknar mod för 

att bjuda in patienten till ett samtal. Även det holistiska perspektivet kan störas då 

sjuksköterskan kan få svårigheter med att komma nära patienten och att kunna vårda patienten 

utifrån en god död i linje med patientens önskan. 

Författarna anser att studierna på ett sätt kan kopplas till kommunikation och även 

samarbete då alla involverade parter, vårdprofessionerna samt patientens närstående, delar på 

ett ansvar gällande att skapa en god och bekväm vård för den döende. 

 

Kultur som upplevd svårighet 

Kopplingen mellan Boroujeni et al. (2008) och Rui-Shuang et al. (2015) studier är tydlig och 

kulturerna i länderna, Iran och Kina, framträder i sjuksköterskans upplevelser. 

     Eftersom att döden upplevs vara ett känsligt ämne i dessa två kulturer kan man i den 

tidigare beskrivna novisfasen inte få möjligheten att utvecklas som sjuksköterska. Det kan 

exempelvis försvåra utvecklingen av samtal med patienten om döden som inte kan äga rum på 

grund av kulturen. Enligt den kinesiska kulturen lever människan vidare och kan vara 

anledningen till varför samtalet försvåras. Patienten får inte möjligheten att beskriva sin 

önskan om hur denne vill dö och sjuksköterskan kan inte erbjuda stöd till patienten. Om 

utvecklingen från novis till expert inte får utspelas stannar sjuksköterskan i den kunskap och 

erfarenhet som hon redan har. Även för den erfarna sjuksköterskan kan de upplevda 

svårigheterna i kulturerna sätta stopp för utvecklingen då en erfaren sjuksköterska i Benners 

teori handlar utefter det som känns rätt att göra i en uppkommen situation (Benner, 2001). 

Noviserna och avancerade nybörjare kan inte bedöma situationen i helhet eller tillgodose 

patienten ur samtliga aspekter. Det kan innebära att dessa sjuksköterskor inte kan eller vet hur 

de ska gå tillväga för att kunna erbjuda en god död då det krävs att upprätthålla flera 

arbetsuppgifter samtidigt. Därför kan kulturerna försvåra sjuksköterskans utveckling i en 

större utsträckning. 
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Kliniska implikationer  

För att kunna implementera översikten i en vårdavdelning kan exempelvis 

chefssjuksköterskan besluta om att införa Benners teori som en teoretisk utgångspunkt på 

avdelningen. Detta för att göra samtliga sjuksköterskor medvetna, utifrån litteraturöversikten, 

om de olika faserna de genomgår för att exempelvis göra en självuppskattning. Det kan även 

leda till att nyanställda sjuksköterskor enbart går introduktion på avdelningen med erfarna 

sjuksköterskor eller att det på något sätt finns ett mentorskap mellan erfarna och noviser. 

Som resultatet visar kräver vården av en patient med palliativ diagnos att sjuksköterskan 

ska arbeta ur ett holistiskt synsätt där patienten ses utifrån en helhetssyn där både fysiska, 

psykiska, existentiella och sociala aspekter ingår. För att patienter med palliativ diagnos ska 

kunna tillgodoses med god palliativ vård bör samtliga sjuksköterskor utbildas inom palliativ 

vård. Därför anser författarna till litteraturöversikten att den palliativa vården borde vara en 

verksamhet där enbart en specialistutbildning krävs då omfattande aspekter ligger som tyngd 

och kräver fördjupningar. Översikten kan förhoppningsvis hjälpa sjuksköterskor på palliativa 

avdelningar att identifiera övergripande svårigheter som resultatet visar. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Författarna för denna litteraturöversikt uppmärksammade genusaspekten i samtliga 

vetenskapliga artiklar under skrivprocessen. I de flesta artiklar var det endast kvinnliga 

sjuksköterskor som beskrev sina upplevelser av att vårda patienter med palliativ diagnos. Det 

fanns betydligt färre artiklar som beskrev hur manliga sjuksköterskor förhöll sig till patienter 

med palliativ diagnos och döden.  

Författarna anser att det skulle vara av intresse att forska i hur manliga sjuksköterskor 

upplever svårigheter inom den palliativa vården då de tror att upplevelserna inte är desamma 

som de kvinnligas upplevelser. Då palliativ vård anses vara ett stort och viktigt område inom 

sjukvården anser litteraturöversiktens författare att forskare bör fördjupa sig inom 

genusaspekten. 

 

Slutsats 

Litteraturöversiktens författare har med denna översikt belyst sjuksköterskors upplevda 

svårigheter. De teman som belyste sjuksköterskans svårigheter i översiktens 

resultatdiskussion anses var svårigheter som sjuksköterskan möter dagligen i sitt arbete inom 
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den palliativa vården. Det visade sig att kunskap och erfarenhet hade en stor roll i 

vårdprocessen då många sjuksköterskor upplevde att de inte hade tillräcklig kompetens. Detta 

speglade sig även i Benners teori där utvecklingen inom faserna handlar om stegrande 

kunskap och erfarenhet. Besitter sjuksköterskorna tillräckligt med kunskap och erfarenhet 

anser översiktens författare att resterande teman som nårståendestöd samt kommunikation 

mellan kollegor och gentemot patienten uppnås självverkande. I situationer där kulturer spelar 

roll och där samtal kring döden är tabu var god vård svår att uppnå. Denna svårighet anses 

kunna medföra hinder i utvecklingen av sjuksköterskans roll i faserna. 
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Hospice and 
Palliative 
Nursing 

Det långsiktiga syftet var 
att utveckla ett palliativt 
program på 
intensivvårdsavdelningen 
där studien gjordes. 
Denna studie ingår som 
en del av en större studie 
som syftar till att utveckla 
ett palliativt program.  

Metod: 
Kvalitativ 
 
Datainsamling: 
Fokusgruppsintev
juer 
 
Urval: 
22 sjuksköterskor 
 
Analysmetod: 
Innehållsanalys 

Det framkom att författarna kunde identifiera 
hur den palliativa vården användes på 
intensivvårdsavdelningen. De identifierade att 
kommunikationen i vårdteamet bör förstärkas 
för att uppnå effektiv kommunikation kring 
beslut inom palliativ vård. Fem teman 
uppkom: att hjälpa patienten genom processen, 
att förmedla dåliga nyheter, sorgeprocessen, 
familjen som patient, den döende patientens 
effekt på sjuksköterskan.  
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Rui-Shuang, 
Z., Guo, Q-K., 
Dong, F-Q. & 
Owens, G. R. 

Chinese oncology 
nurses’ experience on 
caring for dying 
patients who are on 
their final days: A 
qualitative study 

2014, Kina, 
International 
Journal of 
Nursing 
Studies. 

Att undersöka 
onkologisjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
patienter med 
cancerdiagnos i livets 
slutskede i Kina. 

Metod: 
Kvalitativ 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Urval: 
28 sjuksköterskor 
 
Analysmetod: 
Kvalitativ 
tematisk analys 

Det framkom en skillnad mellan novis- och 
expertsjuksköterskorna i vårdmötet med 
patienterna eller anhöriga. Sjuksköterskorna 
upplevde kulturella svårigheter som orsakade 
kommunikationsproblem då samtal kring 
döden ansågs vara tabu. Fem centrala begrepp 
framkom: vård i livets slutskede för patienter 
med cancerdiagnos, vård i livets slutskede för 
närstående, kultur och kommunikation, 
moralisk stress och självbegränsningar samt 
självreflektion.  

Verschuur L., 
E. M., Groot, 
M. M. & van 
der Sande, R. 

Nurses’ perceptions 
of proactive 
palliative care: a 
Dutch focus group 
study 

2014, Holland, 
International 
Journal of 
Palliative 
Nursing. 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
uppfattningar och 
erfarenhet av att proaktivt 
identifiera behov och 
problem hos patienter 
som är i behov av 
palliativ vård. 

Metod: 
Kvalitativ 
 
Datainsamling: 
Fokusgruppsinter
vjuer 
 
Urval: 
16 sjuksköterskor 
 
Analysmetod: 
Innehållsanalys 

Författarna redovisar att sjuksköterskorna 
upplevde att tidigare erfarenhet av att vårda 
patienter med palliativ diagnos har en stor 
betydelse när de ska vårda andra patienter med 
samma diagnos. De kom även fram till fyra 
teman: början av proaktiv palliativ vård, 
kommunikation, stöd samt vägledning, 
teamarbete och sjuksköterskan som patientens 
advokat. 
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Wallerstedt, B 
& Andershed, 
B. 

Caring for dying 
patient outside 
special palliative care 
setting: experiences 
from a nursing 
perspective 

2007, Sverige, 
Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
gravt sjuka patienter i 
livets slutskede vid en 
icke palliativ enhet. 

Metod: 
Kvalitativ 
 
Datainsamling: 
Fenomenologisk 
metod 
 
Urval: 
Nio 
sjuksköterskor 
 
Analysmetod: 
Fenomenologisk 

Författarna redovisar sjuksköterskornas 
upplevelser inom ASIH, operation, 
distriktsvård och medicinsk vård. De har 
kommit fram till tre teman; ambition och 
hängivenhet, vardagliga möten samt 
tillfredställande och inte tillfredställande. 
Sjuksköterskorna upplevde att tid, bättre 
kommunikationsmetoder, samarbete och 
stöttning kunde öka kvaliteten för den 
palliativa vården utanför en palliativ avdelning. 

Zomorodi, M. 
& Lynn, M R. 

Critical Care Nurses’ 
Values and 
Behaviors With End-
of-Life Care: 
Perceptions and 
Challenges 

2010, USA, 
Journal of 
Hospice and 
Palliative 
Nursing 

Att utforska 
sjuksköterskors definition 
av vården i livets 
slutskede och att beskriva 
möjligheterna till att 
förbättra vården. 

Metod: 
Kvalitativ 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Urval: 
Nio 
sjuksköterskor 
 
Analysmetod: 
Innehållsanalys 

Författarna redovisar vilka påverkande faktorer 
sjuksköterskor kan förbättra för att uppnå en 
bättre kvalitet inom vården. Sjuksköterskorna 
berättade om vilka svårigheter de mötte i 
vårdandet av patienter med palliativ diagnos. 
Författarna beskrev två teman: påverkande 
faktorer samt strategier för att förbättra 
intensivvårdsavdelningens vårdkvalité för vård 
i livets slutskede. 

 


