
 

 

Sjuksköterskans upplevelse av palliativ 

vård 

-En litteraturstudie 

 

Jonsson Caroline 

Jonsson Linnéa 

Omvårdnad GR (C), Examensarbete på grundnivå 

Huvudområde: Omvårdnad 

Högskolepoäng: 15hp 

Termin/år: T6/VT2017 

Handledare: Charlotte Frykenstrand 

Examinator: Titti Melin-Johansson 

Kurskod/registreringsnummer: OM019G 

Utbildningsprogram: Sjuksköterskeprogrammet, 180hp 

 



 

 

Abstrakt 

Bakgrund: Sjuksköterskor vårdar patienter dygnet runt på vårdavdelningar. Det skapas 

relationer mellan sjuksköterskor, patienter och närstående. Detta innebär stora 

påfrestningar för sjuksköterskorna på ett känslomässigt plan då de ställs inför etiska 

dilemman dagligen. Travelbee har fungerat som ett teoretiskt verktyg för de ramar 

litteraturöversikten följt. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelse av palliativ vård 

inom slutenvården.  

Metod: En översikt över befintlig litteratur utfördes. De databaser som användes var 

PubMed, CINAHL och Psychinfo. Från dessa plockades ut 14 artiklar. 11 var skriven 

med kvalitativ, två med kvantitativ och en med mixad metod. 

Resultat: I resultatet presenterades fyra teman. Sjuksköterskorna kände att det var 

psykiskt jobbigt att arbeta med palliativa patienter. Detta då det ställdes höga krav på 

sjuksköterskorna från flera håll. De kände samtidigt att det var ett privilegium att få 

vara en så stor och betydande del i de döende patienternas kvarvarande tid, och de 

närstående. 

Diskussion/Slutsats: Det framkom att sjuksköterskorna ofta kände sig osäkra och att de 

hade hög press på sig. De ville göra så mycket och finnas till hands mer än de förmådde. 

De önskade bättre kommunikation, mer utbildning och stöttning inom området.  

 

Nyckelord: Litteraturöversikt, Palliativ vård, Sjuksköterskeperspektiv, Upplevelse 
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Inledning 

Denna litteraturöversikt är en sammanställning av resultat från tidigare forskning som 

handlar om sjuksköterskans upplevelse av palliativ vård inom slutenvården. Att vårda 

en patient i palliativt skede kan innebära stora känslomässiga påfrestningar för 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan vårdar patienten under dygnets alla timmar och skapar 

således en relation både till patienten samt de närstående, vilket i sig kan vara både 

positivt och negativt. 

 

Bakgrund 

Vad är Palliativ vård? 

 

Vid svår cancersjukdom eller annan allvarlig sjukdom skriver Glimelius (2012, s.15-17) 

om vårdens möjlighet till två olika inriktningar - kurativ eller palliativ inriktning. 

Innebörden av kurativ inriktning är att det finns en chans att bota patienten. Palliativ 

inriktning innebär att det inte är möjligt att bota patienten, och att hålla patienten frisk 

så länge att denne dör av annan sjukdom är inte heller möjligt. Vid palliativ vård är det 

viktigt att dämpa de negativa biverkningarna av behandlingen så de inte överstiger de 

positiva effekterna av ökad livskvalitet.  

 

Socialstyrelsen (2011) förklarar definitionen av palliativ vård inom hälso- och sjukvård 

att lindra lidande samt främja livskvaliteten. Detta beskrivs för patienter med någon 

form av progressiv obotlig sjukdom och/eller skada. I palliativ vård är det viktigt med 

stöd inom samtliga delar, såsom fysiska, psykiska, sociala samt andliga behov. Det är 

viktigt att ge ett professionellt stöd även till patientens närstående. Palliativ vård bygger 

på ett palliativt förhållningssätt som kännetecknas av en helhetssyn på människan 

genom att stödja individen att leva med värdighet och med största möjliga 

välbefinnande till livets slut, oavsett ålder och diagnos. Palliativ vård syftar till att 

genom tidig upptäckt förebygga och lindra lidande. Detta genom noggrann analys och 

behandling av fysiska, psykiska, sociala samt andliga problem. För att uppnå detta 



2 

 

krävs ett starkt samarbete i multiprofessionella team. Palliativ vård kan även ges tidigt i 

sjukdomens utveckling tillsammans med livsförlängande behandling. 

 

Milligan (2012) skriver att sjukhus alltid har kunnat erbjuda vård och stöd till patienter 

som är allvarligt sjuka eller befinner sig i livets slutskede, även om det ofta har funnits 

ett dilemma om man ska ge läkande behandling eller avsluta den läkande behandlingen 

och fokusera på symtomlindring.  

Vård i livets slutskede 

 

Två faser brukar beskrivas inom palliativ vård den tidiga och den sena fasen. Den tidiga 

fasen uppkommer i början av det palliativa skedet och kan pågå under en längre tid. I 

livets slutskede övergår detta till den sena fasen. I denna litteraturöversikt kommer den 

sena fasen att behandlas. I den sena fasen (livets slutskede), som ofta är kortvarig, 

kommer döden inträffa inom en snar framtid. Denna fas innebär i huvudsak att lindra 

lidande för den döende patienten och de närstående. (Socialstyrelsen, 2013). 

De fyra hörnstenarna 

 

Enligt Socialstyrelsen (2013) utgår den palliativa vården från fyra hörnstenar. Dessa är 

som följer nedan. 

 Symtomlindring; Lindra psykisk, fysisk, social samt andlig smärta samt övriga symtom. 

Detta i samförstånd med patientent/närstående för att ta hänsyn till patientens 

integritet..  

 Samarbete; Viktigt med ett mångprofessionellt arbetslag.  

 Kommunikation och relation; Viktigt med god kommunikation både inom arbetslag 

samt mot patient/närstående för att ge patienten bästa möjliga livskvalitet. 

 Stöd till de närstående; Viktigt att inbjuda de närstående till att medverka i vården 

under sjukdomsförloppet, samt att ge stöd efter dödsfallet. 
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Sjuksköterskans roll 

 

ICN’s etiska kod för sjuksköterskor (2014) beskriver sjuksköterskans ansvarsområde. 

Dessa innefattar att förebygga sjukdom, främja hälsa, lindra lidande samt återställa 

hälsan. De ska respektera mänskliga rättigheter under vårdandet. Sjuksköterskorna ska 

även informera patienten tillräckligt för att patienten ska kunna välja 

behandlingsmetod. Det är också viktigt att sjuksköterskan använder journalsystem för 

dokumentation och informationshantering för att kunna garantera patienten sekretess. 

Sjuksköterskan ska vårda patienter med respekt och ta hänsyn till patienternas vanor, 

värderingar och tro.  Ireland (2010) menar att det inom den palliativa vården kan vara 

svårt för sjuksköterskan att förstå patienters olika behov framförallt gällande spirituella 

behov. Patienter vänder sig ofta till det andliga vid svåra livshändelser och kriser för att 

försöka hantera det svåra och känna en samhörighet med en andlig kraft. Då en palliativ 

patient vårdas måste vården för patienten ses som en helhet och täcka alla de olika 

momenten såsom patient, närstående, fysisk samt psykisk/mental smärta men även det 

andliga. Om sjuksköterskan inte har förståelse för patienten och dennes andliga behov 

blir inte patientens behov uppfyllda helt. Det blir då svårt att vårda patienten som en 

helhet.  

 

Näppä (2014) skriver om behandling i livets slutskede, samt de dilemman 

sjuksköterskan kan ställas inför under dessa omständigheter. Sjuksköterskor ställs inför 

situationer där de och läkarna ofta inte tycker samma sak. Vid dessa tillfällen är det 

viktigt att ta patientens vilja i beaktande så beslut inte tas över huvudet på patienten. 

Noome, Beneken geaamd Kolmer, Van Leeuwen, Dijkstra & Vloet (2016) beskriver vad 

sjuksköterskan kan göra för att underlätta för patienten och dess anhöriga i livets 

slutskede. De skriver att det är viktigt att lindra smärta och andra symtom för 

patientens välbefinnande.  
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Patienter och närståendes upplevelser 

 

Keng Yin Loh (2006) beskriver patientens och närståendes upplevelse av den palliativa 

vården. De upplevde att den fysiska omvårdnaden de fick var god, samt att fysiska 

symtom såsom smärta, törst och hunger blev uppmärksammade på ett bra sätt. 

Patienterna och deras närstående upplevde det positivt om sjuksköterskan frågade 

vilket stöd som fanns hemma och om patientens närstående. De upplevde dock att den 

sociala omvårdnaden var bristande, och att ingen frågade om deras finansiella situation. 

Psykiska symtom så som rädsla, ångest och depression blev inte uppmärksammade av 

sjuksköterskan. Ingen av patienterna i studien fick frågan om de kände en andlig stress 

eller fruktan. 

Definition av upplevelse 

 

Upplevelse innebär att när en person uppfattat en händelse så värderar denne detta 

känslomässigt. Hen har svårt att bilda sig en åsikt om detta på ett rationellt sätt 

(Nationalencyklopedins ordbok, 1996, s.460). 

Definition av slutenvård 

 

Slutenvård finns tillgängligt dygnet runt och kopplas in då öppenvård eller 

hemsjukvård ej kan tillgodose de resurser som krävs för en patient som uppnått ett 

tillstånd som kräver detta (Socialstyrelsen, 2011). 

Teoretisk referensram 

 

Joyce Travelbee (2014, s.15) skriver om omvårdnadsteorier utifrån den mellanmänskliga 

aspekten. I det stora hela innebär detta att det är viktigt att sjuksköterskan förstår 

sambandet i mötet mellan sjuksköterska och patient relaterat till omvårdnad. Travelbee 

(2014. s.127) skriver om att detta samband innehåller till stor del kommunikation, främst 

mellan sjuksköterska och patient. Travelbee beskriver att parterna skall lära känna 

varandra samt integrera i bestämmande och fastställande av patientens 

omvårdnadsbehov. Denna kommunikation innehåller verbal såsom tyst 

kommunikation där kroppsspråk och ansiktsuttryck är en viktig del. Travelbee (2014, 
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s.160-161) beskriver också att förhållandet mellan två personer baseras till stor del på 

upplevelser eller tidigare erfarenheter, detta gäller för både sjuksköterska och patient. 

Problemformulering 

 

Sjuksköterskor vårdar ofta patienter i livets slutskede. Detta kan vara en psykisk 

påfrestning då sjuksköterskan i mötet med patienter ställs inför höga krav att lindra 

lidande. Det är inte bara patienten sjuksköterskan ska bemöta utan även dess 

närstående. Sjuksköterskan kan antas vara spindeln i nätet i den palliativa vården, då 

hon vårdar och kommunicerar med patienten och dess närstående. Det finns ett 

problem i att vårda patienter ur ett etiskt perspektiv då många viljor och flera olika 

synsätt finns. Detta kan många gånger göra att sjuksköterskan, som arbetar nära patient 

och närstående, känner sig osäker i de etiska övervägandena i beslut som behöver tas. 

Genom att skriva om sjuksköterskans upplevelse av den palliativa vården i livets 

slutskede hoppas uppsatsförfattarna öppna upp en förståelse för sjuksköterskans 

dagliga arbete inom den palliativa vården och de psykiska påfrestningarna hon kan 

uppleva. Detta kan i sin tur leda till förbättrat stöd för sjuksköterskan i mötet med 

patienter i livets slutskede.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskans upplevelse av 

palliativ vård i livets slutskede inom slutenvården.  

 

Metod  

Design 

Denna studie är en litteraturöversikt, där artiklar från tidigare utförd forskning som 

passar syftet valts ut och granskats för att sedan sammanställas. Friberg (2012, s.133) har 

skrivit att en litteraturöversikt innebär att man söker information om kunskapsläget 

inom ett omvårdnadsrelaterat ämne. 
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Inklusions och Exklusionskriterier 

För att artiklarna skulle inkluderas i studien skulle: 

 Artikeln baseras på sjuksköterskor i slutenvården. 

 Patienterna skulle vara vuxna.  

 Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska.  

 Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade.  

 Studierna ha ett etiskt förhållningssätt. 

 Artiklarna inte vara äldre än 20 år.  

 

De artiklar som exkluderades handlade om: 

 Palliativ vård i hemmet samt hospice.  

 Artiklar om barn.  

 Artiklar som uppnår grad III enligt bedömningsmall.  

 Reviewartiklar 

Litteratursökning 

Artiklarna som söktes skulle spegla syftet i studien, därför valdes 

huvudkomponenterna i syftet ut och gjordes om till sökord. De sökord som användes 

ses i tabell 1, dessa sökord användes i olika sammansättningar för att få så gynnande 

träffar som möjligt. Artiklar har sökts i databaserna Cinahl, Pubmed samt Psykinfo och 

för att hitta rätt artiklar användes Cinahl headings, Mesh termer och Thesaurus. I varje 

sökning i Pubmed användes avgränsningarna english, swedish samt adult 19+ years, i 

Cinahl använde vi english, swedish och all adult och i Psykinfo användes english, 

adulthood 18 yrs & older. I alla sökningar i samtliga databaser söktes artiklar från 1997-

2017. Översikt över de artikelsökningar vi gjort finns i Tabell 2. 
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Tabell 1. Översikt av valda sökord 

 

Cinahl 

Cinahl Headings 

Pubmed 

Mesh 

Psykinfo 

Thesaurus 

(MH "Palliative Care") "Palliative Care"[Mesh] SU.EXACT("Nurses")  

(MH "Terminal Care")  "Nursing"[Mesh] SU.EXACT("Palliative Care") 

(MH "Nurse Attitudes") "Attitude of Health 

Personnel"[Mesh] 

SU.EXACT("Emotions")  

(MH "Nursing Role") "Nurse's Role"[Mesh] SU.EXACT("Nursing") 

(MH "Emotions") "Attitude to Death"[Mesh]  

(MH "Nursing Staff, Hospital" "Perception"[Mesh]  

* "end-of-life care" "Nursing Staff, Hospital"[Mesh]  

 "Emotions"[Mesh]  

 "Terminal Care"[Mesh]  

Förklaring av symboler i sökordstabell: * fritextsökning 
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Tabell 2. Översikt av artikelsökningar 

 

 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

Pubmed 

170208 

(("Palliative Care"[Mesh]) AND "Nursing"[Mesh]) 

AND "Attitude of Health Personnel"[Mesh] 

english, swedish, adult: 

19+ years, 1997-2017 

171 

* 24 

** 20 

*** 15 

**** 2 

Pubmed 

170208 

(("Palliative Care"[Mesh]) AND "Nurse's Role"[Mesh]) 

AND "Attitude to Death"[Mesh] 

english, swedish, adult: 

19+ years, 1997-2017 

 

23 

* 5 

** 3 

*** 2 

**** 1 

# 1 

Pubmed  

170221 

(("Terminal Care"[Mesh]) AND "Nursing Staff, 

Hospital"[Mesh]) AND "Emotions"[Mesh] 

english, swedish, adult: 

19+ years, 1997-2017 

  

28 

* 4 

** 3 

*** 2 

**** 2 

Cinahl 

170208 

(MH "Palliative Care") AND (MH "Terminal Care") 

AND (MH "Nurse Attitudes") 

 english, swedish, all adult, 

1997-2017 

45 

*15 

** 6 

*** 3 

****1 

Cinahl 

170208 

(MH "Palliative Care") AND (MH "Nurse Attitudes") 

 
english, swedish, all adult, 

1997-2017 

150 

* 30 

** 11 

*** 6 

**** 2 

 

Cinahl 

170208 

(MH "Palliative Care") AND (MH "Nursing Role") 

 
english, swedish, all adult, 

1997-2017 

106 

* 21 

** 8 

*** 2 

**** 1 

Cinahl 

100217 

(MH "Emotions") AND (MH "Nursing Staff, Hospital") 

AND (MH "Palliative Care") 

 english, swedish, all adult, 

1997-2017 

1 

* 1 

** 1 

*** 1 

**** 1 

Psykinfo 

270217 

SU.EXACT("Palliative Care") AND 

SU.EXACT("Emotions") AND SU.EXACT("Nursing") 

english, adulthood; 18 yrs 

& older, 1997-2017 

8 

*3 

** 2 

***2 

**** 2 
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Psykinfo 

270217 

SU.EXACT("Nurses") AND SU.EXACT("Emotions") 

AND SU.EXACT("Palliative Care") 

english, adulthood; 18 yrs 

& older, 1997-2017 

14 

*7 

**4 

***2 

****2 

#2 

Pubmed  

100217 

(("Emotions"[Mesh]) AND "Nursing Staff, 

Hospital"[Mesh]) AND "Palliative Care"[Mesh]  

 english, swedish, 19 + 

adult, 1997-2017 

4 

*0 

**0 

***0 

****0 

Pubmed  

170208 

("Palliative Care"[Mesh] AND "Perception"[Mesh]) 

AND "Nursing Staff, Hospital"[Mesh] 

english, swedish, 19+ 

adult, 1997-2017 

2 

* 2 

** 1 

*** 1 

**** 0 

 

Cinahl 

170410 

"end-of-life care" AND (MH "Nursing Staff, Hospital") 

AND (MH "Emotions") 

english, swedish, all adult, 

1997-2017 

0 

*0 

**0 

***0 

****0 

Förtydligande av symboler i söktabell: *Vald efter att ha läst titel, ** Vald efter läst abstrakt, *** Vald efter läst hela 

artikeln, **** Vald efter kvalitetsgranskning och relevansbedömning, #Dublett av vald artikel.  

Urval, Relevansbedömning och Kvalitetsgranskning 

Först lästes artikelns titel, om den stämde överens med syftet lästes artikelns abstrakt. 

Om även det stämde överens så lästes hela artikeln och om den stämde med 

litteraturöversiktens syfte samt inklusions och exklusionskriterier kvalitetsgranskades 

artikeln, beroende på kvalitetsgraden inkluderades eller exkluderades artikeln. För att 

bekräfta att artiklarna var vetenskapligt granskade användes ulrichweb. För att bedöma 

kvaliteten på artiklarna granskades samtliga med hjälp av granskningsmallar för 

kvalitativa och kvantitativa studier som är hämtad från Carlsson & Eiman (2003) se 

bilaga 1 och 2. Studien bedöms med hjälp av poängsättning från 0-3 poäng, poängen 

räknades sedan om till procent. Resultaten kan bli grad I (80%) , II (70%) eller III (60%), 

ju högre procentsats desto bättre kvalitet på artikeln. Dessa granskningsmallar 

modifierades något då frågan om patienten har lungcancer ändrades till sjuksköterskor 

inom slutenvården. 
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Analys 

Friberg (2016, 127-134) beskriver att när studier ska analyseras bör man läsa hela texten 

flera gånger för att få en helhet om vad texten handlar om. Sedan görs en 

sammanställning av varje studies resultat samt en översikt över materialet. Detta följs 

av att likheter och skillnader analyseras i resultaten. Nya teman kommer fram och 

används senare i sammanställningen av det nya vetenskapliga resultatet. 

 

Artiklarna som blivit godkända enligt bedömningsmallen samt inklusions- och 

exklusionskriterierna lästes igenom flera gånger för att få en översikt. Ett färgschema 

användes där textstycken markerades med olika färger för att lättare sortera ut 

skillnader samt likheter för att göra en översikt av de resultat som speglade syftet till 

vår studie. Därefter valdes betydande teman ut, rubriker växte fram och resultatet 

sammanställdes.  

Etiska ställningstaganden 

 

Polit & Beck (2017, s.137-138) skriver att forskning ofta involverar människor och därför 

bör de etiska principer som finns beaktas. Det är viktigt att skydda deltagarnas 

rättigheter.  

Det är inte självklart i alla länder att etiska överväganden bör göras. Det är därför 

viktigt att deltagarna blir underrättade om deras betydelse i studien, detta för att få så 

bra och sanningsenliga resultat som möjligt. 

 

De artiklar som valdes ut till litteraturöversikten hade som inklusionskriterie att de 

skulle ha ett etiskt förhållningssätt då denna litteraturöversikt involverar en sårbar 

grupp. Då artiklarna analyserades var vi noga med att bortse från eventuell förkunskap 

för att kunna ha ett etiskt förhållningssätt gentemot artikeln. Översättningarna 

genomfördes noggrant för att undvika missuppfattningar. 
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Resultat 

Resultatet innefattar 11 kvalitativa studier, 2 kvantitativa studier och 1 mixad studie. 

Artiklarna kommer ifrån England (n=2), Turkiet (n=1), USA (n=2), Spanien (n=1), Kina ( 

n=1), Sverige (n=2), Australien (n=2), Tyskland (n=1), Canada (n=1) samt Norge (n=1). 

Rubrikerna i resultatet är: sjuksköterskans känslomässiga upplevelse, Kommunikation 

med patient och närstående, Kommunikationen i det palliativa vårdteamet samt 

Relationen med patient och närstående.   

Sjuksköterskans känslomässiga upplevelse  
Under denna rubrik beskrivs sjuksköterskans negativa och positiva upplevelser av den palliativa 

vården i livets slutskede. 

 

Hälften av sjuksköterskorna i en av de kvantitativa studierna upplevde att deras liv 

påverkades av att förlora en patient eller att vårda en svårt sjuk patient i ett sent 

palliativt skede. Att vårda en döende patient fick 75.8 % (N=119) av sjuksköterskorna att 

känna obehag relaterat till rädsla för att bli alltför fäst vid patienten och att inte kunna 

kontrollera sina känslor. Majoriteten av sjuksköterskorna uppgav att de påmindes om 

att de själva skulle dö då de vårdade döende patienter (Oflaz, et al., 2010). Privilegiet att 

få följa en familj genom den palliativa vården gjorde att sjuksköterskan uppskattade 

livet mer och levde det till fullo. Det var för sjuksköterskorna viktigt att acceptera döden 

hos patienterna, även om en svår bortgång kunde följa med känslomässigt i flera år 

(Efstathiou & Walker, 2014; Ingebretsen & Sagbakken, 2016). Att känna sig obekväm 

med döden var det en (N=6) sjuksköterska som uppgav att hen kände, men att det 

hjälper att acceptera döden som en del av livet som vi alla kommer att få uppleva (Seno, 

2010). Det är enligt sjuksköterskorna viktigt att se tillbaka på tidigare dödsfall och ta 

lärdom, för att fortsättningsvis kunna ge patienten en god död (Borbasi, Wotton, 

Redden & Chapman, 2005). Det framkom från sjuksköterskorna (N=8) att de aldrig blir 

van åsynen av en svårt sjuk patient i den palliativa vården och att de hela tiden ser de 

förändringar som sker, samt blir djupt berörda vid varje tillfälle (Johansson & Lindahl, 

2011).  

 



12 

 

Ångest var en känsla som 7% (N=11) av sjuksköterskorna i studien upplevde då 

patienten hade ont eller kände lidande (Oflaz, et al., (2010). Att veta att patienten skulle 

dö kunde vara en faktor till sjuksköterskans ångest likväl som sjuksköterskans sorg, 

desperation och hjälplöshet inför en döende patient. Sjuksköterskorna visste att ödet för 

en patient som vårdas palliativt kunde vara ovisst vilket kunde ge sköterskan en känsla 

av hjälplöshet, förvirring och av att bli känslomässigt uttömd (Calvin, Kite-Powell & 

Hickey, 2007). 37,4% (N=202) pratade ofta med kollegorna om vad de själva kände, 

däremot var det 55,8% av sjuksköterskorna som uppgav att de ibland pratade med sina 

kollegor för att få stöd (Ho, Barbero, Hidalgo, & Camps, 2010). Sjuksköterskorna 

uttryckte att de var rädda för att bli känslomässigt överväldigade under den palliativa 

vården. De uppgav att trycket var högt nästan hela tiden under arbetets gång. Risken 

för att bli känslomässigt överladdad var beroende av flera faktorer inklusive 

sjuksköterskans emotionella kompetens, kunskap, erfarenheter, värderingar och 

attityder (Sandgren, Thulesius, Fridlund & Petersson, 2006). 

 

En sjuksköterska (N=12) uppgav att hon tyckte det var utmanande att vårda en patient i 

livets slutskede samtidigt som hon omfamnade ansvaret hon fick. En annan 

sjuksköterska (N=12) kände att det var ett privilegium att få bistå en patient att få dö 

med värdighet. Sjuksköterskan kunde också uppleva stor sorg över att en patient 

avlidit, samtidigt som det fanns en stress att få det överstökat, för att nya patienter 

skulle läggas in (Calvin, Kite-Powell & Hickey, 2007). Sjuksköterskorna (N=8) känner 

ofta tacksamhet och vördnad över att få vara en del av patientens liv och planeringen av 

den palliativa vården. Att sjuksköterskorna fick känna sig kompletta och tillfredsställda 

i sitt arbete var det som drev dem att göra sitt bästa för patienten (Johansson & Lindahl, 

2011). Sjuksköterskor har ofta en positiv inställning till att vårda döende patienter, men 

ändå säger 88.9% (N=169) av sjuksköterskorna att det är en emotionellt krävande 

uppgift att vårda dessa patienter (Ho, Barbero, Hidalgo, & Camps, 2010). 

Sjuksköterskorna uppgav att de hade egenskapen att gömma undan sina känslor för att 

släppa ut dem vid ett mer passande tillfälle, exempelvis med kollegor eller hemma. 

Sjuksköterskorna uppger att de försöker hålla känslor förknippade med arbetet och 
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privata känslor separerade, men ändå tänker de ofta på patienterna då de kommer hem 

(Ingebretsen & Sagbakken, 2016) 

 

Flera av sjuksköterskorna (N=8) uttrycker en vilja att sträva efter det ideala 

omhändertagandet för patienten samt närstående, men detta upplevs av 

sjuksköterskorna svårt då resurser saknas (Johansson & Lindahl, 2011). 

Sjuksköterskorna (N=12) känner frustration då patienterna är i ett sent palliativt skede 

och i stunden för döden, när de får dela rum med flera andra. Sjuksköterskorna påpekar 

bristen på sekretess och de etiska bristerna i den vård patienterna får då de ofta delar 

rum med andra patienter (Borbasi, Wotton, Redden & Chapman, 2005). 

Sjuksköterskans upplevelse av att kommunicera med patient och 

närstående 
Under denna rubrik beskrivs sjuksköterskans upplevelse av att kommunicera med patienten och 

de närstående under den palliativa vården i livets slutskede.  

 

Flera sjuksköterskor påstår att det inom palliativ vård är avgörande med 

kommunikation vilket resulterar i att sjuksköterskor vill träffa patienter och närstående 

i ett tidigt skede för att upprätta en bra och trygg kommunikation. Detta för att minska 

oro och ha möjlighet att stötta patienten. De påpekar även att kommunikationen 

gentemot anhöriga är viktig under den palliativa vården men även efter dödsfallet 

(Verschuur, Groot & Sande, 2014; Borbasi, Wotton, Redden & Chapman, 2005). 

 

Sjuksköterskorna (N=16) kan däremot känna det svårt att prata med patienten om 

prognosen och den kommande döden, speciellt i ett tidigt stadium (Verschuur, Groot & 

Sande, 2014). De flesta sjuksköterskor 95.5% (N=150) vill inte berätta för patienten att 

denne är i den terminala fasen, det visade sig dessutom att de sjuksköterskor som jobbat 

längst 60.5% (N=95) tycker att man inte alls bör tala om för en patient att hens sjukdom 

är obotlig och/eller slutgiltig. Sjuksköterskorna 75.8% (N=119) tyckte att de kände 

obehag då de kommunicerade med en patient i livets slutskede och de uppgav också att 

de 52.2% (N=82) hade svårt att veta vad de skulle säga till en patient som de visste 

skulle dö (Oflaz, et al., 2010). Flera sjuksköterskor 43.9% (N=202) ville inte prata eller ta 
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upp ämnet om hur patienten känner inför döden, om inte patienten själv tog initiativ att 

prata om det (Ho, Barbero, Hidalgo, & Camps, 2010). Däremot upplevde 

sjuksköterskorna i en kvalitativ studie att det var sjuksköterskans roll att prata med 

patienten om döden, dödlighet, farhågor och förhoppningar, då sjuksköterskan ofta har 

bättre känsla än läkarna för att prata med patienten och dess närstående om sådana 

frågor (Broom, Kirby, Good, Wootton, Yates & Hardy, 2014). 

 

Sjuksköterskorna (N=6) uppgav att många timmar spenderas med patienterna och att 

sjuksköterskan då kommunicerar medan hen jobbar och därför har mycket tid att lyssna 

samtidigt som sysslorna utförs. Att lyssna är viktigt för att patienten ska kunna berätta 

sina tankar och funderingar. Ibland kan det vara bättre om sjuksköterskan lyssnar än 

pratar, få patienten att berätta om sin bakgrund kan hjälpa sjuksköterskan att få en 

närmare relation till patienten och få en förståelse för patientens önskningar. En 

sjuksköterska berättade att då denne gick in till en patient fanns inga förväntningar hos 

sjuksköterskan på vad som ska sägas utan hen tänker på kroppsspråket, hur rösten låter 

samt använder kroppskontakt (Seno, 2010). En av sjuksköterskorna (N=13) uppger att 

det känns frustrerande att inte kunna kommunicera med en patient som hamnat i koma 

eller sederats, då sjuksköterskan upplever att vården inte känns lika väl utförd. Samma 

sjuksköterska uttryckte att man inte vet om patienten kan höra sjuksköterskorna prata i 

ett medvetslöst tillstånd och därför bör sjuksköterskan ändå prata med och förklara för 

patienten att denne är döende (Efstathiou & Walker, 2014). 

 

En av sjuksköterskorna beskriver att (N=12) det är bra att få närstående att öppna upp 

sig och börja prata då patienten är i ett kritiskt skede. Att öppna upp konversationen 

genom att fråga vad läkaren sagt och vad de tycker, kan vara ett bra sätt att få igång 

diskussionen om vad patienten och närstående önskar. Kanske har patienten berättat 

för sina närstående att hen inte vill ha livsuppehållande åtgärder, men inte hunnit 

berätta för läkaren. Då kan det vara bra att få igång en konversation där närstående 

känner sig trygga att berätta så sjuksköterskan kan påverka vården. En annan 

sjuksköterska (N=12) uppgav att hon ansåg den största utmaningen i att vara med i 

beslutsprocessen är att försöka förena patientens skrivna direktiv om vård i livets 
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slutskede, vad patienten tidigare önskat samt närståendes önskningar. Det kan vara 

jobbigt för sjuksköterskan att möta ilska och frustration vid dessa samtal, men att man 

då måste stanna upp och lyssna för att kunna förstå var ilskan och frustrationen 

kommer från (Calvin, Kite-Powell & Hickey, 2007).  

 

Ibland kan sjuksköterskan (N=12) behöva medla mellan läkare, patient och närstående 

då familjen inte riktigt vågar fråga läkaren om sina funderingar. Då är sjuksköterskan 

en trygg punkt de känner att de kan prata med. Sjuksköterskan kan också bli tvungen 

att översätta samt förklara vad det var läkaren egentligen sa så att familjen förstår, detta 

gjorde att sjuksköterskan kände sig viktig och betydelsefull. Sjuksköterskorna (N=16) 

känner också att det är viktigt att de för patienternas talan då de känner att patienterna 

behöver det stödet från någon som förstår vad läkaren ej kan förmedla (Calvin, Kite-

Powell & Hickey ,2007; Verschuur, Groot & Sande, 2014).  

 

Sjuksköterskorna upplevde att de fått för lite träning om rådgivning vid vård i livets 

slut, de skulle önska att de kunde få kurser i detta då det skulle göra vården bättre. De 

känner att vidare utbildning behövs i kommunikation med patienterna och i hur man 

ger beskedet att patienten bör vårdas palliativt (Chan, Lee & Chan, 2012; Ho, Barbero, 

Hidalgo, & Camps, 2010).  

  



16 

 

Kommunikationen i det palliativa vårdteamet 
Denna rubrik innefattar sjuksköterskans upplevelser av det palliativa vårdteamet och dess 

kommunikation.  

 

Samtliga sjuksköterskor (N=12) som var med i en studie tycker att det är viktigt med bra 

kommunikation mellan samtliga inom det palliativa vårdteamet för att kunna uppnå en 

god död för patienten. Sjuksköterskorna uttrycker att det är viktigt att de får vara 

involverade i beslutstaganden samt vid kommunikationen mellan patient, närstående 

och vårdteam. Att sjuksköterskan känner att hen bör vara med vid samtal med patient 

och dess närstående beror på att läkaren ej har samma förmåga som sjuksköterskan att 

kommunicera och tala om precis hur läget ser ut (Borbasi, Wotton, Redden & Chapman, 

2005). Sjuksköterskorna upplevde att de borde få vara med och rådge läkaren vid 

beslutsfattande om palliativ vård ska inledas, då sjuksköterskan är den som spenderar 

mest tid med patienten och de närstående (McMillen, 2007). 

 

I en studie har sjuksköterskorna olika uppfattningar om hur beslutet bakom palliativ 

vård skall tas. En grupp sjuksköterskor uppger att det är viktigt med kommunikation 

mellan de olika parterna i ett vårdteam, detta för att säkerställa de olika viljor och behov 

som uppstår vid fasen där palliativ vård inleds. Sjuksköterskorna ger som förslag att ett 

möte med vårdteamet bör upprättas där fakta samt eventuella önskningar från patient 

och närstående läggs fram, och ett beslut tas baserat på den information som uppdagats. 

Sjuksköterskorna uttrycker även att det bör vara en etisk kommitté med på vårdteamets 

möte för att kunna möta patient och närstående på bästa sätt. En annan grupp anser att 

det enbart är läkarens uppgift att ta samtliga beslut om den palliativa vården, detta på 

grund av deras kompetens inom prognos, patientens hälsostatus samt de rättsliga 

ansvaren. En tredje grupp sjuksköterskor uttrycker att de vill arbeta mer självständigt 

och är villiga att ta ytterligare ansvar samt ta egna beslut, i samråd med patient och 

närstående, om den palliativa vården (Dawe, Verhoef & Page, 2000). Det fanns också 

förvirring bland sjuksköterskorna vem som skulle prata med familjen då beslut togs om 

att den palliativa vården skulle inledas, sjuksköterskan eller läkaren (Efstathiou & 

Walker, 2014). 
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Sjuksköterskan uppger att det underlättar (N=12) om läkaren är tydlig med situationen, 

och hur vården ska fortsätta (Calvin, Kite-Powell & Hickey, 2007). Sjuksköterskan 

(N=13) upplevde dålig kommunikation mellan läkare och sjuksköterska om vad som 

ska hända efter att beslutet om botande behandling ska avslutas (Efstathiou & Walker, 

2014) . Yngre sjuksköterskor uttrycker att de sällan tas på allvar av läkarna vid 

konsultation av patientens vård då de anses sakna erfarenhet inom området palliativ 

vård och därmed även saknar kompetens (Verschuur, Groot & Sande, 2014). 

Sjuksköterskorna (N=12) upplevde det jobbigt då patienterna kämpade för att få mer 

läkemedel mot svåra symtom, men att läkarna då nekade. Sjuksköterskorna upplever 

starka känslor som uppstår när de försöker diskutera med läkarna och de ej lyssnar 

(Borbasi, Wotton, Redden & Chapman, 2005). 

Relationen med patienten och närstående 
Under denna rubrik beskrivs sjuksköterskans upplevelser och känslor av att få en nära relation 

till patienten och närstående under den senare delen av den palliativa vården. Detta beskrivs som 

både positiva och negativa upplevelser. 

  

Det är en stark upplevelse att förlora en familjemedlem, därför vill sjuksköterskorna 

hjälpa närstående att uppleva detta på ett så bra sätt som möjligt och sjuksköterskan 

finns alltid där för att ge stöd (Seno, 2010). Sjuksköterskorna upplevde en stark relation 

till patienten och de närstående, speciellt om hon vårdat patienten under en längre tid 

och lärt känna de närstående till patienten (McMillen, 2007). En sjuksköterska (N=15) 

upplevde att även om hon tyckte att det var jobbigt var hon tvungen att samla sig och 

hålla sig lugn för att kunna ge de anhöriga det stöd de behövde. Nästa sjuksköterska 

(N=15) kände att på grund av att denne fick en nära relation med patienten och dess 

anhöriga kunde känna sig känslomässigt uttömd under tiden hen vårdade patienten i 

livets slut, eftersom vetskapen fanns att patienten skulle dö. Sjuksköterskorna upplever 

det viktigt att dra en gräns och inte komma för nära patienten och dess närstående och 

på så sätt inte bli alltför involverad. Detta kräver en balans mellan närheten som 

uppstår och distansen som krävs. Det är viktigt att sjuksköterskan finns tillgänglig och 

det är då lätt att det blir för personligt vilket kan leda till att det blir svårt att sköta det 
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dagliga arbetet (Johansson & Lindahl, 2011; Chan, Lee & Chan, 2012). Då 

sjuksköterskorna kände att de hade alltför mycket gemensamt med patienten eller de 

närstående försökte sjuksköterskan att hitta strategier för att distansera sina känslor då 

det blev för jobbigt (Ingebretsen & Sagbakken, 2016). 

 

En sjuksköterska ur en kvalitativ studie upplevde att vid rådgivning om beslutsfattande 

av vård i livets slut kan sjuksköterskan ibland känna att de kastar verkligheten i ansiktet 

på patientens närstående, men att det även öppnar upp en kommunikation som gör att 

sjuksköterskan utvecklar en relation med de närstående. Att få vara med och ge 

rådgivning vid så viktiga beslut får sjuksköterskan att känna sig som en i familjen. 

Sjuksköterskan blir en tillförlitlig förtroendevald för de anhöriga att få stöd av. En 

sjuksköterska (N=12) uppgav att hon kände att patienten och de närstående ville ha 

hennes godkännande i valet om vården skulle fortsätta eller om man skulle avsluta 

(Chan, Lee & Chan, 2012). 

 

En annan sjuksköterska (N=12) uttryckte att det var jobbigt att hamna emellan då 

patienten var på randen att dö, men närstående ville att sjuksköterskan skulle göra mer 

och fortsätta kämpa fast sjuksköterskan själv visste av erfarenhet att det vore bättre för 

patienten att få dö en värdig död. En annan sjuksköterska uppger att hen (N=13) kunde 

känna sig obekväm då anhöriga ville vänta med att sätta ut livsuppehållande åtgärder, 

och sjuksköterskan visste att man höll patienten vid liv enbart för anhörigas skull, vilket 

kan skada patienten mer än det gynnar patientens komfort (Calvin, Kite-Powell & 

Hickey, 2007; Chan, Lee & Chan, 2012; Efstathiou & Walker, 2014). Sjuksköterskorna 

försöker lindra patientens lidande, det är nog jobbigt att patienten ska dö och därför ska 

patienten inte behöva lida. En god död är lättare för sjuksköterskan att hantera psykiskt 

än en dålig död där patienten är stressad och känner smärta (Broom, Kirby, Good, 

Wootton, Yates & Hardy, 2014). Sjuksköterskorna upplevde det jobbigare att dra 

tillbaka behandling på en ung patient eller en patient som de kände tillhörighet med, 

som exempelvis samma ålder, eller samma hobby som sjuksköterskan (McMillen, 2007). 
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Om det inte fanns några närstående till patienten tyckte sjuksköterskorna att det alltid 

skulle finnas en sjuksköterska vid patientens sida, för att ingen ska behöva dö ensam 

(Efstathiou & Walker, 2014). Sjuksköterskorna kände att de kunde lindra patientens 

rädslor inför döden genom att finnas där då patienten är rädd (Oflaz, et al., 2010). 

 

I en kvalitativ studie uppgav en sjuksköterska (N=13) att patienten är i centrum vid 

palliativ vård, men att närstående har en stor del i patientens liv och att de går igenom 

en stor sorg då patienten ska dö. Därför är det väldigt viktigt att sjuksköterskan också 

bryr sig om och tar hand om de närstående till patienten, då det bjuder in både dem och 

patienten i vårdförloppet. (Efstathiou & Walker, 2014). Sjuksköterskorna (N=16) tycker 

att det är viktigt att i ett tidigt skede komma i kontakt med både patient och närstående 

för att skapa bra och trygg relation till dem. Detta för att snabbt kunna hitta eventuella 

problem och prata runt de funderingar som finns (Verschuur, Groot & Sande, 2014). Det 

visade sig att om sjuksköterskan själv förlorat en närstående blev det lättare att relatera 

till patienten och dennes närstående både fysiskt och själsligt (Seno, 2010).  

 

Ett dilemma som sjuksköterskan (N=13) kunde uppleva var att då patienten låg för 

döden skulle alla tekniska apparater stängas av för att ge en fridfull plats för patienten 

och de närstående eller om några apparater bör vara på för att visa att man fortfarande 

håller koll och bryr sig. Annars kunde det lätt kännas som att man övergav patienten för 

fort, och att närstående skulle känna samma sak (Efstathiou & Walker, 2014). 

Sjuksköterskorna uppgav att det upplevdes påfrestande då sjuksköterskan helst av allt 

ville få sörja med familjen, men till följd av personalbrist och stor arbetsbelastning hade 

hon inte tid till det (Chan, Lee & Chan, 2012). Sjuksköterskan upplever det som att hon 

inte får känna sorg, då det kan påverka närstående och att de har nog med bekymmer 

som det är. Men ibland känner sjuksköterskan att det kan vara bra att visa att man 

känner sorg för att det påvisar att man är medkännande och faktiskt bryr sig om 

patienten (Efstathiou & Walker, 2014). 

 

 

  



20 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

 

Studien var en litteraturöversikt och svagheten med denna typ av design är att 

artiklarna som finns är vinklade för att passa någon annans syfte vilket innebär att det 

kan vara svårt att hitta artiklar som passar perfekt för det egna syftet. Friberg (2016, 

s.134) styrker detta med att litteraturstudier ofta får mycket kritik, då de ofta är 

selektiva och utvalda för att gagna författarens syfte.  

 

Artiklarna skulle vara publicerade de senaste tjugo åren. Antalet träffar på sökningarna 

blev färre med denna avgränsning och detta ses därmed som en styrka. Om 

avgränsningen skulle varit tio år eller mindre hade flera relevanta artiklar försvunnit.  

 

För att hitta artiklar användes sökdatabaserna Cinahl, Pubmed samt Psychinfo, detta för 

att de hade ett brett utbud av artiklar inom det önskade området. Under vissa sökningar 

kom det fram dubletter av redan valda artiklar vilket ses som en styrka då området är 

avsökt. 

 

Sjuksköterskans upplevelse var svårt att hitta en bra sökterm för. Detta då det ofta kom 

upp artiklar innehållande både närståendes samt patienters upplevelse. I Cinahl fanns 

“nurse attitudes” som en bred sökterm, dock inte i Pubmed vilket medförde att andra 

liknande termer fick väljas. Detta gjorde att många fler söktermer användes i Pubmed 

än i Cinahl och Psychinfo. “Attitude to death” användes i Pubmed som en sökterm då 

uppsatsförfattarna ville veta hur sjuksköterskorna kände inför att vårda en patient i 

livets slut och hur de kände inför dödstillfället. “End-of-life care” fanns inte som en 

godkänd term i Pubmed, Cinahl eller Psykinfo, därför valdes “terminal care” som ett 

substitut. En provsökning gjordes i Cinahl med fritextsökning på “end-of-life care” som 

inte gav några resultat. 

 

I denna litteraturöversikt valdes (Carlsson & Eiman, 2003) som mall för 

kvalitetsgranskning. Denna mall är lätt att förstå och modifiera till att passa syftet vilket 
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ger en säkrare bedömning på artiklarna vilket ses som en styrka. Några av de utvalda 

artiklarna inkluderade även anhörigas eller annan vårdpersonals upplevelser, men 

dessa var då åtskilda från sjuksköterskans upplevelser vilket gjorde att de kunde 

inkluderas ändå. Enligt Friberg (2012, s. 45) är kvalitetsgranskningen nödvändig för att 

säkerställa kvaliteten på artiklarna samt öka förståelsen för innehållet i dessa.  

 

De utvalda artiklarnas resultat färgkodades för att få en bättre överblick av de olika 

teman som fanns, samt skillnader och likheter. Detta underlättade att välja ut teman och 

rubriker som kunde sammanställas till ett resultat. Att det fanns fler likheter än 

skillnader i resultatet av samtliga artiklar, kvalitativa som kvantitativa, underlättade 

analyseringen och ses som en styrka. 

 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskans upplevelse av 

palliativ vård inom slutenvården.  

 

I resultatet kom det fram att sjuksköterskan upplevde att hens liv påverkades av att 

förlora en patient, eller att vårda en svårt sjuk patient i ett sent palliativt skede. 

Travelbee skriver att lidande hos en människa är individuellt och kan av många anses 

vara en meningslös händelse men kan också leda till personlig utveckling hos individen 

(Travelbee, 2014, s160-161). Detta bör kunna härledas till att sjuksköterskan kommer 

väldigt känslomässigt nära en patient som vårdas under en längre tid, vilket gör att 

sjuksköterskan kan uppleva en känslomässig förlust då patienten avlider. Då 

sjuksköterskan jobbar nära en patient i den palliativa vården och patienten sedan 

avlider, kan det antas att sjuksköterskan tar med sig dessa känslor hem ifrån jobbet, 

vilket bör kunna påverka det privata livet. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskan upplevde det svårt och ibland jobbigt att 

kommunicera med en döende patient. Sjuksköterskorna var ovilliga att över huvud 

taget diskutera prognos med patienten och anhöriga. Detta styrks av McGrath, Holewa, 

Koilparampil, Koshby & George (2009) som i sin studie redovisar att sjuksköterskor inte 
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berättar för patienten om prognosen att hen ska dö eller hur vården kommer att läggas 

upp. Även Iranmanesh, Dargahi & Abbaszadeh (2007) styrker att sjuksköterskor inte 

pratar med patienter i livets slutskede om död, och att de inte vill svara ärligt på 

patientens frågor om sitt tillstånd. Huijer, Abboud & Dimassi skriver att 

sjuksköterskorna inte vill berätta för patienten om diagnosen utan lägger över detta på 

anhöriga att berätta om de så önskar (Huijer, Abboud & Dimassi, 2009). Detta skulle 

kunna bero på att sjuksköterskorna är rädda för att ta ifrån patienten hoppet om att blir 

frisk, men det tar samtidigt bort patientens möjlighet att planera sin död och att säga 

farväl till sina närstående. Att kommunicera med en döende patient kan vara svårt då 

sjuksköterskan inte vet hur patienten kommer att reagera på beskedet som ges, detta 

kan vara anledningen till att sjuksköterskan tvekar att diskutera patientens situation. 

Som ICN’s etiska kod för sjuksköterskor (2014) skriver bör sjuksköterskan ge patienten 

tillräckligt med information. Att då inte berätta för patienten och dennes situation och 

prognos kan anses vara etiskt fel då patienten inte har tillräckligt med information för 

att kunna påverka sin vård, som är patientens rättighet.  

 

En annan del av resultatet beskrev att sjuksköterskor upplever det mycket viktigt att 

lyssna och kommunicera verbalt samt använda kroppsspråk med patienten och 

närstående för att få en uppfattning av var de befinner sig i sina tankar och funderingar. 

Travelbee skriver att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient pågår i varje 

möte, med eller utan ord. Tyst kommunikation visar sig i gester, ansiktsuttryck och 

kroppsrörelser och bildar en kommunikation utan att parterna kanske märker det 

(Travelbee ,2014, s.127). Att kommunicera kan vara en utav de viktigaste uppgifter en 

sjuksköterska har då patienten och sjuksköterskan bygger upp en relation under 

vårdtiden. Patienterna vill kunna prata med någon, och då bör sjuksköterskan finnas 

där. Det verbala räcker inte alltid till för att kommunicera och visa känslor, då kan man 

ofta använda kroppsspråk för att förtydliga det verbala. En av sjuksköterskans 

viktigaste roller är att lindra lidande, detta bör kunna göras genom kommunikationen 

mellan sjuksköterskan och patienten, både för psykiskt lidande men också genom att 

sjuksköterskan kan få information om patienten känner fysisk smärta vilket leder till att 

sjuksköterskan kan lindra denna.  
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I resultatet framkom att sjuksköterskorna kände att de behövde vidareutbildning i form 

av exempelvis kurser inom palliativ vård för att bättre kunna bemöta patienter och 

närstående. I Arantzamendi, Addington-Hall, Saracibar & Richardson (2012) finns att 

läsa att sjuksköterskor uppgav att de i sin grundläggande utbildning inte fått kunskaper 

som kunnat hjälpa dem att vårda palliativa patienter, de uppgav att de önskade ökad 

kunskap om hur man ska bemöta och kommunicera med dessa patienter och deras 

närstående. Furåker & Nilsson beskriver att sjuksköterskan behöver kompetens för att 

kunna handla som en specifik situation kräver, detta innebär praktiska- och personliga 

egenskaper samt intellekt (Furåker & Nilsson, 2013, s.17). I vårdyrket möter man 

människor som vårdas palliativt, det är viktigt att man då har kunskapen som krävs för 

att bemöta dessa människor på rätt sätt. Det är inte etiskt försvarbart att sjuksköterskan 

inte har den kunskap som krävs för att vårda en patient palliativt. Bristande kunskap 

kan äventyra patientsäkerheten och risken att avvikelser sker är betydligt större.  

 

I resultatet upplevde sjuksköterskan att under den palliativa vården skapades en djup 

relation till patienten och de närstående. Arantzamendi, Addington-Hall, Saracibar & 

Richardson beskriver i en mixad studie att sjuksköterskorna upplevde att de gav en god 

vård till de palliativa patienterna på avdelningen, men då de utvecklade sina svar i den 

kvalitativa delen av studien framkom det att det fanns rum för förbättring. Detta 

innefattar inte i hur de utförde sina arbetsuppgifter utan hur de känslomässigt fanns till 

hands för patienterna och närstående. Detta upplevdes negativt på grund av tidsbrist 

och hög arbetsbelastning (Arantzamendi, Addington-Hall, Saracibar & Richardson, 

2012). Att vårda en patient i det palliativa skedet skapar en relation mellan 

sjuksköterska och patient, men det krävs att sjuksköterskan finns till hands för 

patienten, vilket innebär att sjuksköterskan blir känslomässigt involverad.  

 

Det var för sjuksköterskorna viktigt att patienten fick en “god” och värdig död. I en 

studie kom det fram att det kunde vara svårt att veta om patienten var fridfull då hen 

var medvetslös. Men sjuksköterskorna menade att om patienten såg fridfull ut, med 

stängda avslappnade ögon som om patienten skulle ha sovit, eller om hen till och med 
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log. Man kunde enligt sjuksköterskorna få reda på mycket genom att titta på 

ansiktsuttrycket hos patienten. Då patienten dog fridfullt uttryckte sjuksköterskorna att 

EKG’t visade att hjärtrytmen saktade ner tills den sedan försvann, utan arytmier eller 

stresspåverkan. Då patienten hade sina anhöriga hos sig, och att dessa accepterade att 

patienten skulle dö samt att de själva var lugna inför patienten, gynnade en fridfull död 

(Kongsuwan, Locsin & Shoenhofer, 2011). Att patienten ska få en god död bör vara 

målet med den palliativa vården, då man gör allt man kan för att symtomlindra men 

också att som sjuksköterska finnas som ett psykiskt och själsligt stöd för patienten. 

Enligt lagstiftning bör god vård innefatta bra kvalitet, standard samt se till patientens 

behov och trygghet i vården (HSL, SFS 1982:763), 2a §. Kunskap hos sjuksköterskorna är 

viktigt för att kunna ge en god död, men också för att kunna avgöra om patienten är 

fridfull och tillräckligt smärtlindrad. Har sjuksköterskan inte nog med kunskap och 

erfarenhet kan små antydningar till stress eller smärta lätt missas, vilket leder till att 

vården inte blir lika god.  

 

Då sjuksköterskan själv förlorat en närstående upplevde hen att det påverkade arbetet 

och hur hen kunde relatera med patienten och dess närstående. Genom att förlora 

någon som står en nära, bör det kunna påverka arbetet eftersom man har en annan syn 

på vad patienten och de närstående går igenom, vilket gör att man lättare kan hjälpa 

dem med att acceptera och orka med situationen. Arantzamendi, Addington-Hall, 

Saracibar & Richardson (2012) har dock i deras studie skrivit att ingen av 

sjuksköterskorna (N=165) angivit att personlig förlust hade någon som helst påverkan 

på deras arbete. 
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Slutsats 

Denna litteraturöversikt beskrev den upplevelse som sjuksköterskan har av palliativ 

vård inom slutenvården. Även om sjuksköterskan upplevde det jobbigt att vårda 

döende patienter och dess närstående så kände de samtidigt glädje och stolthet över det. 

En tacksamhet över att ha en så stor betydande roll i patienternas liv. Sjuksköterskorna 

känner stort ansvar gentemot patienterna samt de närstående. Kommunikationen är 

viktig men också svår att upprätthålla i detta skedet då det är ett känsligt stadie. Det 

framkommer i samtliga resultat att det är en stor psykisk belastning för sjuksköterskan 

att ta hand om patienter i den palliativa vården. Sjuksköterskorna vill uppnå så mycket 

samtidigt som det ställs väldigt höga krav på dem, både från patient, närstående, övrig 

vårdpersonal samt från dem själva. Sjuksköterskan ska se hela patienten både fysiskt 

och psykiskt men försöker samtidigt hålla avstånd för att inte bli för känslomässigt 

engagerad. Som sjuksköterska fattar man rollen som patientens advokat, stöttar, rådger 

vid svåra beslut och ser till att patienten får bästa möjliga vård, och försöka involvera 

närstående i vården. Sjuksköterskorna känner sig otillräckliga samt att de har för lite 

kunskap för att kunna ge en god vård. Oavsett hur lång erfarenhet sjuksköterskorna har 

känner de sig fortfarande osäkra. Det behövs mer forskning inom området för att 

ytterligare utforska sjuksköterskors upplevelse av den palliativa vården i livets 

slutskede och därmed kunna stödja sjuksköterskor i den palliativa vården genom att 

erbjuda exempelvis utbildningar samt samtalsterapi och handledning.  
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vill ge patienten en värdig död, men familjen vill 

att man ska fortsätta driva och försöka hålla 

patienten vid liv. Detta kan orsaka frustration hos 

ssk.  

 

Grad I 

80% 

Chan, H., Lee, L-H., 

& Chan, C  

 

2012 

 

Hong Kong, China  

 

Syftet var att 

undersöka 

förväntningar och 

erfarenheter hos 

sjuksköterskor och 

anhöriga vid vård 

och förlust.  

 

Kvalitativ studie som går på 

djupet av erfarenheterna.  

 
15 

Semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor.  

 

Kvalitativ innehållsanalys. 

 

Att veta att en patient ska dö är känslomässigt 

jobbigt, eftersom ssk får en relation med patienten 

under vårdtiden. 

Tufft för ssk att känna sorg samtidigt som de var 

underbemannade. 

Grad I 

80% 

Dawe, U., Verhoef, 

M & Page, S 

 

2000 

 

Canada 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

uppfattningar om 

att ej påbörja samt 

att avsluta 

behandling av 

obotliga 

sjukdomar samt 

döende patienter.. 

Mixad metod med både 

slutna och öppna frågor 
466 

(534) 

8 sidigt frågeformulär skickades 

ut,  med frågor där 

sjuksköterskorna fick 

instruktioner att de gärna fick 

tillägga kommentarer om de 

ville.  

Att ta beslut om huruvida patienters behandlings 

vara eller icke vid obotlig sjukdom är ett tufft 

beslut. Resultaten visar att flertalet sjuksköterskor 

ej alltid vet hur de skall gå tillväga. Detta påverkar 

hela vårdteamet samt patienten och dess 

närstående. Osäkerheten kan avhjälpas med 

tydliga riktlinjer på enheten. 

 

Grad I 

(85%) 



3 

 

Efstathiou, N., & 

Walker, W.  

 

2014 

 

England 

Syftet med studien 

var att undersöka 

upplevelser hos 

intensivvårds 

sjuksköterskor som 

vårdar vuxna 

patienter i livets 

slutskede efter att 

beslutet tagits om 

att avsluta 

behandling.  

Kvalitativ studie.  13 Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuerna analyserades med 

hjälp av tolkande 

fenomenologisk analys.  

Frustrerande att inte kunna kommunicera med en 

döende patient. Ssk tyckte att då beslutet om att 

behandling ska avslutas dröjer på grund av 

anhöriga blev det en dålig känsla i magen. Att 

patienten ska hållas vid liv bara för anhörigas 

skull.  

 

Grad II 

75% 

Ho, T.M., Barbero, 

E., Hidalgo, C., & 

Camps, C. 

 

2010 

 

Spanien 

 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka spanska 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda döende 

patienter med 

avancerad kronisk 

njursjukdom, detta 

för att uppnå 

optimal vård i 

livets slutskede.  

 

Kvantitativ tvärsnittsstudie.  

 
202 

Tvärsnitts studie, frågeformulär. 

 

Beskrivande statistik användes 

för att analysera.  

 

Upplevde en emotionell svårighet att vårda en pat 

palliativt. Ssk tog inte initiativet att prata med pat. 

om vad denne kände inför döden, om inte 

patienten lyfta frågan först.  

Grad II 

75% 

Ingebretsen, L.P., & 

Sagbakken, M.  

2016 

Norge 

Syftet är att få 

kunskap om 

uttalade 

emotionella 

utmaningar 

upplevda av 

sjuksköterskor 

inom 

slutenvården. 

Kvalitativ design. 

10 

Djupgående intervjuer.  

 

Fenomenologisk analys.  

Sjuksköterskorna uppgav att de upplevde det 

jobbigt att ha för mycket gemensamt med 

patienten. Detta gjorde att de försökte stänga ute 

känslorna för att det blev för jobbigt. 

Sjuksköterskorna uppgav att de kunde hålla sina 

känslor inombords till ett mer passande tillfälle att 

ge utlopp för dessa.  

Grad II 

(75%)  



4 

 

Johansson, K & 

Lindahl, B 

 

2010 

 

Sverige 

Syftet var att 

beskriva erfarenhet 

hos 

allmänsjukskötersk

an gällande 

palliativ vård på 

sjukhus. 

Kvalitativ deskriptiv och 

tolkande studie  
8 

En intervjustudie där de fick 

beskriva sina erfarenheter 

utifrån en öppen fråga, med 

följdfrågor utifrån svaret. 

Intervjun tog 30-60min, 

bandades och transkriberades 

sedan ordagrant utefter de 

bandade intervjuerna. 

Studien visade att sjuksköterskorna kände det som 

ett privilegium att vårda patienter så nära döden, 

samt ta hand om de anhöriga. Sjuksköterskorna 

eftersträvade ofta utförandet av den perfekta 

vården. 

Grad I 

(80%) 

McMillen, R.E.  

2007 

England 

Vidare utforskning 

av sjuksköterskans 

roll vid beslut i 

livets slutskede 

och den påverkan 

detta har på 

sjuksköterskan.  

Kvalitativ studie 

 

Grounded theory 
8 

semistrukturerade intervjuer.  

 

De inspelade intervjuerna 

översattes ordagrant och 

strukturerades. 

Sjuksköterskan kände att hon ville få vara med och 

rådgiva med läkaren om beslutsfattande i den 

palliativa vården då sjuksköterskan är den som har 

spenderat mest tid med patient och närstående. 

Sjuksköterskorna tycker att det är jobbigt att 

avsluta behandling hos unga patienter.  

Grad II 

(70%) 

Oflaz, F., et al.  

2010 

 

Turkiet 

Undersöka 

sjuksköterskans 

bekymmer med att 

vårda 

cancerpatienter, 

samt sambandet 

mellan dessa 

bekymmer och 

sjuksköterskans 

arbetslivserfarenhe

t.  

Beskrivande undersökning 

med frågeformulär.  

Kvantitativ design 

157 

(13)  

Frågeformulär, randomiserad 

studie. 

Statistisk analys. Skillnader i 

kategoriska variabler 

analyserades med ett chi-square 

test.  

Sjuksköterskorna tyckte att det var jobbigt att 

behöva prata med patienten om att gå in i en 

palliativ fas. De tyckte också att det var jobbigt att 

vårda patienten palliativt då de ofta fick en nära 

relation med patienten.  

Grad I 

80% 

Sandgren, A., 

Thulesius, H., 

Fridlund, B., & 

Petersson, K. 

2006 

Sverige 

 

Syftet var att 

undersöka vad 

sjuksköterskor 

upplever vara det 

största bekymret 

för sjuksköterskor 

som vårdar 

palliativa 

cancerpatienter i 

Grounded theory.  

 

 

Kvalitativ design. 

16 

Formella intervjuer 

 

De inspelade intervjuerna 

översattes ordagrant, kodades 

och analyserades.  

Sjuksköterskorna var rädda för att bli 

känslomässigt överväldigade vid vårdade av en 

palliativ patient. De uppgav att det fanns ett högt 

emotionellt tryck hela tiden.  

Grad II 

(70%) 
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5 

 

slutenvården, samt 

hur de löser dessa.  

Seno, V.  

 

2010 

 

USA 

Syftet var att gå 

djupare och 

förklara tyst 

visdom hos ssk 

som har erfarenhet 

och effektivitet vid 

vårdande av 

döende patienter.  

En fenomenologisk studie. 

Kvalitativ design 
6 

Djupgående intervjuer.  

 

Fenomenologisk analys. 

Forskaren använde NVivo 

mjukvara till hjälp.  

 

Att själv ha upplevt en närståendes död fick ssk att 

inse hur viktigt det är att hjälpa och stötta pat. och 

anhöriga vid palliativ vård.  

Kände att det var lättare att skapa en relation med 

patienten om man visste dennes förväntningar och 

bakgrund.  

Grad II 

70% 

Verschuur, E., 

Groot, M & Sande, R 

 

2014 

 

Tyskland 

Syftet var att ta 

reda på 

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

uppfattningar 

gällande de behov 

och problem som 

uppstår vid vid 

omhändertagandet 

av patienter i 

behov av palliativ 

vård. 

Kvalitativ design med två 

fokusgrupper 
16 

(3) 

Sjuksköterskorna delades in i två 

fokusgrupper. De skulle 

beskriva och diskutera 

erfarenheterna av palliativ vård. 

Diskussionerna bandades och 

transkriberades ordagrant.  

Sjuksköterskorna belysta det viktiga i att tidigt 

engagera sig i den palliativa vården. De uttryckte 

det som viktigt att bedöma patienters önskemål 

gällande behandling, plats för dödens inträffande, 

övriga funderingar kring situationen. De uttryckte 

det viktigt med kommunikation, vägledning samt 

samarbete. 

 

Grad I 

(80%) 
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Bilaga 2. Mall för kvalitetsgranskning 

 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning     

(repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning,     

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med     

lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för Analys saknas /    

resultatet Ja Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning     

(redovisning, kodning etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet     

(citat, kod, teori etc) Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av     

egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat     

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   



2 

 

     

Total poäng (max 48 p) p p p p 

    p 

Grad I: 80%    % 

Grad II: 70%    Grad 

Grad III: 60%     

Titel     

Författare     

     

 

 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning     

(repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning,     

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med     

lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för Analys saknas /    

resultatet Ja Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning     

(redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys     

(beräkningar, metoder, signifikans) Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av     



3 

 

egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat     

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

     

Total poäng (max 47 p) p p p p 

    p 

Grad I: 80%    % 

Grad II: 70%    Grad 

Grad III: 60%     

Titel     

Författare     



 

 

 


