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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Palliativ vård eller vård i livets slutskede blir allt vanligare i dagens samhälle. 40 

miljoner människor förväntas behöva ha palliativ vård varje år. Sjuksköterskorna har en 

central roll i omvårdnaden av personer i livets slutskede, som ska sträva efter att personen får 

en så god vård som möjligt sista tiden av livet. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda vuxna personer i livets 

slutskede. 

 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie med systematiska sökningar gjordes. Nio vetenskapliga 

artiklar inkluderades i resultatet. Samtliga artiklar söktes fram i databaserna Cinahl, PsycInfo 

och AMED. Resultatet sammanställdes med hjälp av en integrerad analys. 

 

Resultat: Sjuksköterskorna beskrev varierande upplevelser av att vårda personer i livets 

slutskede. Tre huvudkategorier skapades efter dataanalysen: Motivation att vårda, En 

krävande yrkesroll och Känsla av att inte räcka till.  

 

Slutsats: Litteraturstudien visade att sjuksköterskorna hade olika upplevelser av att vårda 

vuxna personer i livets slutskede. De beskrev att arbetet med palliativ vård var utmanande 

men motiverande. 

 

Nyckelord: Sjuksköterska, palliativ vård, upplevelser, vård i livets slutskede 

  



 

 

Innehållsförteckning 
 

INLEDNING ................................................................................................. 1 

1. BAKGRUND ............................................................................................. 1 

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

1.1.1 Historik .......................................................................................... 1 

1.1.2 Nutid .............................................................................................. 1 

1.1.3 Prevalens palliativ vård ................................................................. 2 

1.2 Palliativ vård i livets slutskede ............................................................. 2 

1.3 Mötet med vården ................................................................................. 2 

1.3.1 Närstående ..................................................................................... 3 

1.4 Sjuksköterskans kompetensområde ...................................................... 3 

1.5 Teoretisk modell ................................................................................... 4 

1.6 Problemformulering .............................................................................. 4 

2. SYFTE ....................................................................................................... 4 

3. METOD ..................................................................................................... 4 

3.1 Design ................................................................................................... 4 

3.2 Sökstrategi ............................................................................................ 5 

3.3 Urval ..................................................................................................... 5 

3.4 Granskning ............................................................................................ 5 

3.5 Bearbetning och analys ......................................................................... 6 

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

4. RESULTAT .............................................................................................. 6 

4.1 Motivation att vårda .............................................................................. 6 

4.1.1 Kunna ge förutsättningar för en god vård ..................................... 6 

4.1.2 Att känna behov av stöd ................................................................ 7 

4.1.3 Ett meningsfullt arbete .................................................................. 7 

4.2 En krävande yrkesroll ........................................................................... 8 

4.2.1 Att känna ansvar ............................................................................ 8 

4.2.2 Att känna ensamhet ....................................................................... 8 

4.2.3 Känslomässigt påfrestande ............................................................ 8 

4.2.4 Att hitta balans .............................................................................. 9 

4.3 Känsla av att inte räcka till ................................................................... 9 

4.3.1 Brister i vårdmiljön ....................................................................... 9 



 

 

4.3.2 Brist på resurser ............................................................................. 9 

4.3.3 Otillräcklig kompetens ................................................................ 10 

4.4 Resultatsammanfattning ..................................................................... 10 

5.  DISKUSSION ........................................................................................ 10 

5.1 Metoddiskussion ................................................................................. 10 

5.2 Resultatdiskussion .............................................................................. 12 

5.3 Slutsats ................................................................................................ 14 

5.4 Kliniska implikationer ........................................................................ 14 

5.5 Förslag på ytterligare forskning .......................................................... 14 

Referenser ................................................................................................... 16 

 

 

  

 

 Bilaga 1 – Sökmatris 

 Bilaga 2 – Artikelmatris 

 Bilaga 3 – Tabellöversikt över artiklarnas kategorier 

 



 

1 

 

 

INLEDNING 

I föreliggande arbete används begreppet person istället för patient eftersom det är personen 

sjuksköterskan vårdar palliativt. Det finns alltid en person bakom varje patient oavsett 

sjukdomsdiagnos. Fler begrepp som använts synonymt i föreliggande arbete är vård i livets 

slutskede och palliativ vård samt person i livets slutskede och palliativ person.  

 

Världens befolkning ökar och fler människor blir äldre och sjukare. Det gör att vården får ett 

större behov av att vårda personer i livets slutskede, den så kallade palliativa vården, där 

sjuksköterskor har det största omvårdnadsansvaret. Att vara nära döden kan upplevas på olika 

sätt av sjuksköterskorna och det kan vara svårt att skilja på personliga och professionella 

upplevelser och känslor. Av egna erfarenheter är det en utmaning att inte blanda in för mycket 

egna känslor och tankar i vården av palliativa personer. Om sjuksköterskorna är medvetna om 

sina egna upplevelser och kan hantera dem på ett professionellt sätt, kan kvaliteten på vården 

av personer i livets slutskede förbättras. Att möta personer i livets slutskede är vanligt 

förekommande inom vården, eftersom denna grupp av personer kan vårdas inom olika 

vårdformer som slutenvård, öppenvård, primärvård och hemsjukvård. Det möjliggör för oss 

som blivande sjuksköterskor att ta reda på hur andra sjuksköterskor upplever att vårda vuxna 

personer i livets slutskede. 

 

1. BAKGRUND 
1.1 Palliativ vård 

1.1.1 Historik 

Den palliativa vårdfilosofin fick sin framväxt genom hospicerörelsen under 1960-talet i 

London, Storbritannien. Hospicerörelsens förespråkare Dame Cicely Saunders arbetade med 

döende patienter och upptäckte att vården av de döende personerna var bristfällig. Det gav 

motivation till att förbättra vården för denna patientgrupp vilket 1967 ledde till öppnandet av 

Saint Christopher Hospice i London. Hospicefilosofin innebär en helhetssyn på människan, 

det vill säga att ha en holistisk människosyn. Hospicerörelsen strävar efter att döende ska få 

ett så bra liv som möjligt i livets slutskede, få lindring för att slippa plågas och få det stöd 

patienten och familjen behöver i livets slutskede. Saunders helhetssyn på vården av döende 

inspirerade många och det resulterade i att hospicerörelsen fick stor spridning världen över 

under 1970-talet (Beck-Friis & Strang, 2012; Eckerdal, 2012; Wallerstedt, 2012). 

 

1.1.2 Nutid 

Palliativ vård definieras enligt Socialstyrelsens termbank (2017) som: ”Hälso och sjukvård i 

syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom 

eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov 

samt organiserat stöd till närstående”. Målet med att utföra palliativ vård är att sträva efter 

bästa möjliga livskvalitét trots kritisk sjukdom. Syftet är inte att bota, utan att lindra och ha 

kontroll över svåra symtom (Beck-Friis & Strang, 2012). Majoriteten av de som får palliativ 

vård är vuxna och har kroniska sjukdomar (Kozlov & Carpenter, 2017). Piers et al. (2010) 

belyser att palliativ vård inte bara omfattar personer med cancerdiagnos, trots det är det ofta 

den persongrupp som erhåller palliativ vård (ibid). Strang (2012) framhåller att palliativ vård 

utgår från en vårdfilosofi som illustreras utifrån de fyra palliativa hörnstenarna 

symtomlindring, teamarbete, närståendestöd samt kommunikation och relation som ger en 

helhetssyn på personen (ibid). 
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1.1.3 Prevalens palliativ vård 

Enligt World Health Organisation (WHO, 2017) är 40 miljoner människor i behov av palliativ 

vård varje år, dock får knappt 14 % av världens befolkning den palliativa vård de behöver. 

Majoriteten av vuxna personer som är i behov av palliativ vård har kroniska sjukdomar såsom 

hjärt- och kärlsjukdom (38,5 %), cancer (34 %), kroniska lungsjukdomar (10.3 %), AIDS (5.7 

%) och diabetes (4.6%) (ibid). Genom att identifiera fler personer som har behov av palliativ 

vård skulle kostnaderna för vården i samhället minska (Kozlov & Carpenter, 2017). Palliativ 

vård och palliativa konsultgrupper finns i de flesta länder i Europa och dessa konsultgrupper 

fortsätter att utvecklas för att anpassa den palliativa vården med de äldrebehov som finns i 

Europa (Piers et al., 2010). 

I Sverige har under de senaste 20 åren den palliativa vården byggts upp och utvecklats. 

Tillgången till palliativ vård har ökat i hela landet, både i glesbygd och tätort. Den palliativa 

vården skiljer sig åt beroende på var verksamheten finns och i flertalet kommuner kan inte 

palliativ vård erbjudas. Utbredningen av avancerad hemsjukvård har kraftigt ökat 

möjligheterna för personer att få specialiserad palliativ vård både i eget hem och i särskilt 

boende. Allt fler personer väljer att dö hemma eller i särskilda boenden istället för på sjukhus. 

I Sverige finns 46 platser för palliativ vård per 100 000 invånare. Av de 46 platserna består 11 

platser av särskilt boende eller slutenvård och resterande avser platser i palliativ hemsjukvård. 

Både svenska och internationella studier visar att många personer önskar dö i sitt eget hem 

(Socialstyrelsen, 2006). 

 

1.2 Palliativ vård i livets slutskede 

Oavsett var personen vårdas eller vilken grundsjukdom personen har, är det angeläget att alla 

som erhåller vård i livets slutskede ges ett optimalt omhändertagande och att vården erbjuds 

med ett förhållningssätt till hela individen (Regionalt cancercentrum, 2016). Vård i livets 

slutskede brukar delas in i en tidig palliativ fas och en sen palliativ fas, där vården har olika 

syften. Den tidiga palliativa fasen har ofta ett långt tidsperspektiv, ibland flera år, exempelvis 

vid svår hjärtsvikt eller demenssjukdom. Syftet med den givna vården i tidig palliativ fas är 

att förlänga livet genom att upptäcka och åtgärda de svåra symtom som sjukdomen 

åstadkommer. Den sena palliativa fasen är kortare i tidsperspektivet, från några dagar till 

några månader. De sjukdomsgrupper som oftast finns i den sena palliativa fasen är långt 

gången cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, demens och neurologiska sjukdomar. Syftet med 

den givna vården i sen palliativ fas är att sträva efter den bästa möjliga livskvalitet utifrån för- 

och nackdelar för den döende personens välbefinnande. Symtom i livets slutskede 

framkommer i båda faserna, men är mer påtagliga i den sena palliativa fasen där de vanligaste 

symtomen är exempelvis smärta, illamående och ångest (Thulesius, 2016). Socialstyrelsens 

termbank (2017) definierar palliativ vård i livets slutskede som: ”palliativ vård som ges under 

patientens sista tid i livet när målet med vården är att lindra lidande och främja livskvalitet”. 

Regionalt cancercentrum (2016) beskriver det övergripande målet med vård i livets slutskede 

att vården inte längre är livsförlängande utan lindrande. Det beskrivs att döden är oundviklig 

och sker inom en överskådlig tid. 

 

1.3 Mötet med vården 

Nationellt vårdprogram för palliativ vård beskriver hur vården vid livets slutskede ska 

utformas i Sverige. Vårdprogrammet belyser personens väg genom vården. Där skildras om 

det är rätt nivå på vården, vilka remitteringsvägar finns och lämplig behandling för personen. 

Vården sker inom alla vårdområden inom den slutna vården på sjukhus såsom akutsjukvård, 

geriatrik och specialiserad palliativ vård till hemsjukvård inom de kommunala vård- och 

omsorgsboendena och i personens eget hem. Palliativ vård i livets slutskede ska vara 
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meningsfull och användbar i alla vårdformer för professionen där vård av sjuka och döende 

människor sker. Vård i livets slutskede ska erbjudas oberoende av diagnos, etnicitet, ålder, 

bostadsort eller bakgrund och oberoende om vården handhas via landsting, kommun eller 

enskild vårdgivare. Vårdens professionella uppgift är att på bästa tänkbara sätt behandla, ta 

hand om och vårda personen och i den omfattning det går även dess närstående mot bakgrund 

av kompetens, effektivitet och säkerhet (Regionalt cancercentrum, 2016). Personen kan 

uppleva sin sista tid i livet som ett pendlande mellan känslomässiga reaktioner såsom att vilja 

leva och vilja dö. Hopp och förtvivlan kan blandas med känslor av glädje och sorg (Källström 

Karlsson, 2009). Tidigare forskning visar att personer i livets slutskede uppskattade när 

sjuksköterskorna var öppna och lyssnade utan att ha förutfattade meningar. Personerna 

värderade att ha frihet att skapa egen livsstil i livets slutskede. De uppskattade att ha 

jämställda och vänskapliga relationer till sjuksköterskorna som främjade deras 

självförtroende. Personer i livets slutskede kritiserade vården när den inte var flexibel, såsom 

när personernas önskemål och behov åsidosattes eller när relationen mellan personen och 

sjuksköterskan karaktäriserades av upptagenhet och professionell distans från sjuksköterskans 

håll (Kennett & Payne, 2010). Personens välbefinnande i livets slutskede ska tas hänsyn till, 

vad som personen anser är värdigt och vad som är en god död. Att sträva efter att uppfylla 

personens välbefinnande ger personen kontroll över sin situation, och det underlättar att 

personen ska kunna bibehålla sitt självbestämmande, sin självbild och sina sociala relationer 

(Källström Karlsson, 2009).  

 

1.3.1 Närstående 

Närstående till döende personer är viktiga i vårdförloppet, då de fungerar som ett stöd för den 

döende personen. Att vara närstående till en döende familjemedlem kan kännas svårt och det 

gör att närstående blir i behov av stöd. Närstående kan ofta känna oro, frustration, stress, 

känna sig isolerad och ha funderingar om hur framtiden kommer att se ut. Det skapar 

sårbarhet hos den anhöriga, och den egna hälsan riskerar att försämras till ohälsa om balansen 

av sårbarhet ökar istället för minskar. Det motiverar till att närstående behöver stöd av 

vårdpersonal, både för egen del men även för att orka stödja den döende familjemedlemmen i 

livets slutskede (Wallerstedt, 2012). 

  

1.4 Sjuksköterskans kompetensområde 

Att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande är sjuksköterskans 

fyra grundläggande ansvarsområden. Behovet av omvårdnad är universellt och ska ges med 

respekt för mänskliga och kulturella rättigheter, rätten till liv och egna val samt att bli bemött 

med respekt. Omvårdnaden ska ges med respekt oavsett ålder, hudfärg, tro, kulturell eller 

etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell läggning, nationalitet, 

politiska åsikter eller social ställning (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

 

Sjuksköterskans omvårdnadsarbete inom vård i livets slutskede beskrivs som 

relationsskapande, kommunikativ, stödjande och koordinerande. Att skapa en relation är en 

central del i den palliativa vården (Bergdahl, 2006). Relationsskapande kan vara att skapa 

förtroendefulla relationer där personen eller närstående känner trygghet och tillit. Att 

kommunikationen är ärlig är en förutsättning för vården (Friedrichsen, 2012). Sjuksköterskan 

ska ha förmåga att kunna kommunicera med sjuka personer och deras närstående (Furåker & 

Nilsson, 2013; Socialstyrelsen, 2006).  

 I ett professionellt förhållningssätt är det väsentliga att ha förmåga till att balansera mellan 

distans och närhet till andra. Distans är en utgångspunkt för reflektion, samtidigt som det är i 
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närhet vi kan få grepp om någon annans känslor (Schuster, 2006). Omvårdnad inom 

hemsjukvård fordrar en förmåga till självständigt arbete (Furåker & Nilsson, 2013).  

Utbildning inom palliativ vård hos lärosäten i Sverige är inte högprioriterat och 

omfattningen varierar mycket. Sjuksköterskestudenter får allt från 3 timmar till fem veckors 

utbildning i palliativ vård. Ett flertal kommuner, regioner och landsting erbjuder mer 

utbildning efter grundutbildningen. Trots utbildningarna anses bristande kunskaper i 

exempelvis bemötande, etik- och vårdfrågor inom palliativ vård (Socialstyrelsen, 2006). 

 

1.5 Teoretisk modell 
De 6 S:en används som ett förhållningssätt och en struktur vid vårdplanering, dokumentation 

och utvärdering. De 6 S:en är en modell för personcentrerad palliativ vård som fokuserar på 

personcentrerad vård istället för problembaserad vård (Regionalt cancercentrum, 2016). 

Modellen kan fungera som ett verktyg för sjuksköterskor att använda i omvårdnaden, 

eftersom den baseras på personcentrerad vård där målet är att få personen delaktig samt att 

sträva efter en så bra tid som möjligt i livets slutskede. Personcentrerad vård i livets slutskede 

innebär att utgångspunkten i omvårdnaden är personen. Det betyder att som sjuksköterska 

lyssna in, lära känna personen och vara medveten om personens tankar och känslor. Personens 

perspektiv kompletteras med sjuksköterskans vetenskapliga kunskap och erfarenhet av att 

vårda personer i livets slutskede. Det skapar en ömsesidig öppenhet för varandra och 

omvårdnad för personens sista tid i livet. De 6 S:en belyses utifrån självbild, 

självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier. 

Tillsammans utgör de 6 S:en en helhetssyn av patienten och patientens fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella behov (Ternestedt, Andershed, Eriksson & Johansson, 2002; 

Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012).   

 

1.6 Problemformulering 
Det finns ett ökat behov av palliativ vård i samhället. Sjuksköterskor som arbetar med 

palliativ vård kan ställas inför utmaningar, som kan röra allt från kunskapsbrist, 

relationsskapande, stöd och kommunikation med personer i livets slutskede och deras 

närstående. Som sjuksköterska är det viktigt att ha förmåga att kunna balansera mellan distans 

och närhet till andra. Personer i livets slutskede och deras närstående är något som de flesta 

sjuksköterskor kommer i kontakt med i sitt yrke, oavsett val av arbetsplats. För att skapa 

förutsättningar för en god palliativ vård, är det betydelsefullt att undersöka hur sjuksköterskor 

upplever arbetet att vårda personer i livets slutskede. 
 

2. SYFTE 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda vuxna personer i livets 

slutskede. 

 

3. METOD 
3.1 Design 
Deskriptiv design användes för litteraturstudien. 
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3.2 Sökstrategi 
Databaserna som valdes till studien var Cinahl, PsycInfo och AMED. Samtliga databaser är 

inom ämnet omvårdnadsvetenskap. De meningsbärande orden utgick från studiens syfte vilket 

resulterade i fyra sökord som översattes till engelska: nurse, experience, terminal care och 

palliative care. I Cinahl söktes synonymer fram till sökorden i Headings vilket resulterade i 

sju sökord. I PsycInfo söktes synonymer fram till sökorden i Thesaurus vilket resulterade i 

fem sökord. I AMED söktes synonymer fram till sökorden i Subjects vilket motsvarade åtta 

sökord. I Cinahl användes sju ämnesord som har markeringen ”MH” före sökordet. I PsycInfo 

användes fem ämnesord som har markeringen ”DE” före sökordet. I AMED användes åtta 

ämnesord som har markeringen ”DE” före sökordet (Bilaga 1). 

 

Trunkering användes till sökord för att söka efter ord med samma rot men med andra 

ändelser. Sökorden har tecknet * efter sig. Frassökning användes till sökord för att söka efter 

ord som måste återfinnas ihop i sökträffen. Sökorden står innanför citationstecken ” ”. Varje 

sökord söktes var för sig innan sökorden kombinerades med booleska operatorn OR och AND 

i samtliga databaser för att antingen utöka eller begränsa sökningen (Karlsson, 2012; Bilaga 

1).  

Samtliga sökningar begränsades till artiklar publicerade från 2012 till 2017 och skrivna på 

engelska samt peer reviewed i två av databaserna, vilket innebar att artiklarna skulle vara 

vetenskapligt granskade. Begränsning i ålder gjordes från 18 år och uppåt eftersom syftet var 

att beskriva vuxna personer i livets slutskede (Bilaga 1). 

 

3.3 Urval 

Inklusionskriterier för studien var artiklar som beskrev sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda vuxna personer i livets slutskede, inom den somatiska vården och vård i hemmet. 

Exklusionskriterier för studien var artiklar som hade fokus på specialistsjuksköterskors eller 

sjuksköterskestudenters upplevelser av att vårda vuxna personer i livets slutskede, artiklar 

som berörde personer under 18 år samt reviewartiklar. Urvalet skedde i tre steg. Samtliga 

titlar på de 1011 artiklarna från sökningen lästes. Två artiklar var dubbletter som exkluderades 

i urval 1, se sökmatris (Bilaga 1). Av 1009 titlar exkluderades 921 på grund av att de inte 

svarade mot syftet. Därefter lästes abstrakt på 88 artiklar individuellt av båda författarna, för 

att sedan gemensamt besluta vilka artiklar som sparades till nästa steg, vilket resulterade i 18 

artiklar. De 18 artiklarna lästes i fulltext av båda författarna, därefter togs ett gemensamt 

beslut om vilka artiklar som svarade mot syftet samt inklusions- och exklusionskriterierna. 

Det slutliga urvalet bestod av 18 artiklar, vilka samtliga var kvalitativa (Bilaga 1).  

 

3.4 Granskning 
18 artiklar som av författarna bedömdes vara relevanta för litteraturstudien och dess syfte 

granskades först individuellt och sedan gemensamt för bedömning av kvalitet och 

trovärdighet. SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier användes och mallen följdes i sin 

helhet (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014). Nio artiklar exkluderades 

på grund av att artiklarna antingen hade ett urval som inte var representativt, som framhöll 

upplevelser från en sjuksköterska vilket inte ansågs trovärdigt samt förekomst av övervägande 

citat i resultatet. Inga artiklar exkluderades på grund av för låg kvalitet. För att en artikel 

skulle uppfylla hög studiekvalitet, ansåg författarna att svarsalternativ ”ja” skulle vara minst 

70 % i SBU:s granskningsmall. Efter granskningen bedömdes sex artiklar ha hög kvalitet och 

tre ha medelhög kvalitet (Bilaga 2). 
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3.5 Bearbetning och analys 

En integrerad analys användes för att sammanställa resultatet (Kristensson, 2014). Artiklarna 

numrerades från ett till nio och respektive artikels resultatdel lästes igenom av båda 

författarna. Textdelar som svarade mot litteraturstudiens syfte markerades i artiklarna och 

textdelarna skrevs ner på post-it lappar som stöd tillsammans med artikelns nummer. Samtliga 

textdelar lades ut och sorterades så att likheter och skillnader mellan de olika artiklarnas 

resultatdel kunde urskiljas. Innehåll från resultat som handlade om samma sak sorterades in i 

kategorier. Efter bearbetning framkom tre kategorier och tio subkategorier som låg till grund 

för litteraturstudiens resultat (Friberg, 2012). 

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 

Människovärdesprincipen och autonomiprincipen togs i beaktande (Kjellström, 2012). De 

inkluderade artiklarna var vetenskapligt granskade och hade etiska överväganden eller 

tillstånd från etisk kommitté vilket stärkte studiernas vetenskapliga kvalitet (Wallengren & 

Henricson, 2012). Etiska överväganden beaktas utifrån att forskningen ska vara till nytta för 

sjuksköterskor. Allt funnit resultat har presenterats mot bakgrund av syftet och inklusions- 

och exklusionskriterier, samt att författarnas förförståelse inte påverkat inkluderingen eller 

exkluderingen av resultatet. Resultatet har noggrant översatts från engelska till svenska för att 

inte undanhålla, förvränga eller påverka innebörden av resultatet av artiklarna. 

4. RESULTAT 
Resultatet redovisas i tre kategorier: Motivation att vårda, En krävande yrkesroll och Känsla 

av att inte räcka till med subkategorier.  

 

Tabell 1: Beskrivning av kategorier och subkategorier i litteraturstudiens resultat. 

 
Översikt över kategorierna och subkategorierna i artiklarna, se Bilaga 3. 

 

4.1 Motivation att vårda 

4.1.1 Kunna ge förutsättningar för en god vård 

Sjuksköterskorna beskrev att om personen i livets slutskede var snäll och tillmötesgående 

kände de större vilja att hjälpa personen (Devik, Enmarker & Hellzen, 2013). 

Sjuksköterskorna upplevde sig mer bekväma, nöjda och säkra i sitt palliativa arbete när de 

Motivation 
att vårda

Kunna ge 
förutsättningar 
för en god vård

Att känna 
behov av stöd

Ett 
meningsfullt 

arbete

En krävande 
yrkesroll

Att känna 
ansvar

Att känna 
ensamhet

Känslomässigt 
påfrestande

Att hitta balans

Känsla av att 
inte räcka till

Brister i 
vårdmiljön

Brist på 
resurser

Otillräcklig 
kompetens
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kunde erbjuda individen en trevligare miljö att vistas i (Johansson & Lindahl, 2011). 

Sjuksköterskorna beskrev att de hade en viktig roll att bidra till bättre kommunikation och 

fortsätta med vården som annars gjort den palliativa individen sårbar (Johnstone, Hutchinson, 

Redley & Rawson, 2016).  

Sjuksköterskorna upplevde det viktigt att vara väl förberedd inför mötet med döende personer 

för att inge förtroende, vilket ansågs grundläggande i relationen mellan sjuksköterska och 

person (Balasubramanian & Read, 2012; Johnstone et al., 2016). I studien av Johansson och 

Lindahl (2012) upplevde sjuksköterskorna att varje person och vårdsituation var unik och 

sjuksköterskorna ville få alla inblandade att känna så (ibid). Att symtomlindra beskrevs som 

viktigt för att den palliativa personen skulle få en god död (Johnstone et al., 2016; 

Marchessault, Legualt & Martinez, 2012). Sjuksköterskorna upplevde att alla personer 

förtjänade samma kvalitet på vård oavsett sjukdom. De upplevde att personer som inte hade 

cancer inte förväntade sig det stöd som personer med cancer fick (Balasubramanian & Read, 

2012). Arbeta med palliativ vård upplevdes som lärorikt och sjuksköterskorna beskrev att de 

utvecklades i sitt arbete (Johansson & Lindahl, 2011). Sjuksköterskorna upplevde att de 

utvecklades både personligt och professionellt när de vårdade i personens hem, vilket även 

uppmuntrade sjuksköterskorna att reflektera över sitt vårdande (Marchessault et al., 2012). 

 

4.1.2 Att känna behov av stöd  

Sjuksköterskorna upplevde ett stort behov av stöd och att dela sina känslor och erfarenheter 

med varandra i samband med vårdandet av personer i livets slutskede. Reflektion med 

varandra beskrevs som ett ovärderligt stöd (Johansson & Lindahl, 2011; Marchessault et al., 

2012). Sjuksköterskorna upplevde behov av tid och möjligheter att samtala om och reflektera 

över komplicerade situationer, eller efter att ha upplevt en särskild emotionell situation under 

arbetstid (Ingebretsen & Sagbakken, 2016; Oliveira, Fothergill-Bourbonnais, McPherson & 

Vanderspank-Wright, 2016). Det behov av stöd som sjuksköterskorna upplevde var främst 

stöd från arbetsgivaren (Marchessault et al., 2012; Törnquist, Andersson & Edberg, 2012) 

men även från kollegor i form av emotionellt stöd. Regelbunden uppföljning upplevdes som 

ett behov av sjuksköterskorna, särskilt efter att ha upplevt psykologiskt krävande situationer 

som traumatiska eller oväntade dödsfall (Törnquist et al., 2012). När sjuksköterskorna 

upplevde stress i sitt arbete hanterade de stressen med copingstrategier såsom stöd från 

kollegor (Yim Wah, Vico Chung Lim & Wai To, 2013). Teamarbete med olika kollegor 

beskrevs vara nyckeln till effektiv omvårdnad och stöd betonades som viktigt för att behålla 

kvaliteten på vården (Balasubramanian & Read, 2012).  

 

4.1.3 Ett meningsfullt arbete 

Sjuksköterskorna beskrev att känsla av välmående, självförtroende, säkerhet och 

tillfredsställelse ökade när palliativa personer var nöjda med den vård sjuksköterskorna hade 

gett (Devik et al., 2013; Johansson & Lindahl, 2011). Sjuksköterskorna upplevde att de kände 

sig unika och stolta när de bjöds in att prata om viktiga frågor samt när personen i livets 

slutskede ville dela sina existentiella bekymmer. Sjuksköterskorna upplevde att personliga 

band skapades när de vårdade allvarligt sjuka och palliativa personer inom hemsjukvården 

(Devik et al., 2013). Sjuksköterskorna upplevde sig tacksamma, tillfredsställda och 

privilegierade när de fått möjlighet att dela den palliativa personens sista tid i livet (Devik et 

al., 2013; Ingebretsen & Sagbakken, 2016; Johansson & Lindahl, 2011; Marchessault et al., 

2012; Oliveira et al., 2016). Möjligheter att ge personer i livets slutskede en god sista tid i 

livet beskrevs som en känsla av djup mening hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna hade 

gjort allt de kunde för personen i livets slutskede och det gjorde att de kunde uppleva 

fullkomlighet i den vård de gett (Johansson & Lindahl, 2011). Det stöd och den vård den 
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palliativa personen erhöll skapade upplevelser av tillfredsställelse hos sjuksköterskorna (Yim 

Wah et al., 2013).  

Sjuksköterskorna upplevde att de existentiella frågorna blev enklare att förstå när de kunde se 

sig själva i den palliativa personens situation (Johansson & Lindahl, 2011). När den palliativa 

personen uttryckte tillfredsställelse upplevde sjuksköterskorna att det påverkade deras 

självkänsla och bekräftade deras värde som medmänniska och professionell (Devik et al., 

2013). 

Sjuksköterskorna upplevde bekräftelse och stimulering i arbetet och det hjälpte dem att få 

styrka att vårda och finna mening med det de gjorde för individen i livets slutskede 

(Johansson & Lindahl, 2011). 

 

4.2 En krävande yrkesroll 

4.2.1 Att känna ansvar 

Sjuksköterskorna beskrev att, som kortvarigt ansvarig för personer i livets slutskede, hindrade 

djupare relationer mellan de inblandade och det i in tur skapade känslor av ovilja hos 

sjuksköterskorna (Johansson & Lindahl, 2011). Sjuksköterskorna upplevde att de fick vara 

bärare av dåliga nyheter när de fick informera den döende personen om allvaret i hens 

tillstånd (Marchessault et al., 2012). Sjuksköterskorna beskrev att det ofta var de som lyfte sin 

oro för den döende personens tillstånd och symtom med läkarna. I samband med förändringar 

i den palliativa personens tillstånd upplevde sjuksköterskorna att de fick hantera oklara mål 

för vården. Sjuksköterskorna upplevde att utan tydliga mål fanns en uppfattning att läkarna 

behandlade för att behandla och de beskrev att de ofta hamnade mellan läkaren och den 

döende personen. Sjuksköterskorna beskrev att de kände sig som ”spindeln i nätet” och 

utifrån situationen ”fångade i spindelnätet” (Oliveira et al., 2016). Sjuksköterskorna upplevde 

att de inte hade någon beslutsfattande roll i vården av personer i livets slutskede (Johnstone et 

al., 2016). Sjuksköterskorna upplevde oklarheter i vem som ansvarade för den palliativa 

personen när det fanns flera vårdgivare runt personen och beskrev att ingen hänsyn togs till 

deras kunskap och kompetens. De upplevde att läkarna inte lyssnade på dem och heller inte 

ordinerade i enlighet med sjuksköterskornas råd, trots att de ansåg sig veta bättre om personen 

i livets slutskede. Sjuksköterskorna upplevde att andra professioner tog beslut rörande den 

palliativa personen, vilket gjorde att de kände sig förminskade, ignorerade och deras 

legitimitet uppfattades begränsad (Törnquist et al., 2012). Sjuksköterskorna upplevde 

osäkerhet i sitt ansvarstagande för den palliativa personen då de ansvarade för mycket i 

personens hem (Marchessault et al., 2012; Törnquist et al., 2012). 

 

4.2.2 Att känna ensamhet 

Sjuksköterskorna beskrev att de kände sig isolerade och ensamma i avgörande beslut när de 

gav palliativ vård i personernas hem (Marchessault et al., 2012; Törnquist et al., 2012). 

 

4.2.3 Känslomässigt påfrestande  

Känslor av maktlöshet beskrevs vara vanligt förekommande hos sjuksköterskorna. De 

upplevde svårigheter med att se den palliativa personen lida utan att kunna lindra (Oliveira et 

al., 2016). Sjuksköterskorna beskrev känslor av ilska och orättvisa när det gällde det lidande 

som den palliativa personen var tvungen att genomlida (Devik et al., 2013). Sjuksköterskorna 

beskrev att de kände sig missnöjda när de var otillräckliga i omvårdnaden till döende personer 

(Yim Wah et al., 2013). Sjuksköterskorna upplevde emotionell och fysisk påfrestning av att 

vårda personer i livets slutskede och ansåg att det var besvärande om de bidrog till känsla av 

obehag istället för att hjälpa och försäkra komfort åt den döende personen (Oliveira et al., 
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2016). I hemsjukvården upplevde sjuksköterskorna påfrestande känslor som frustration, 

besvikelse, ilska och sorg. Sjuksköterskorna beskrev att de blev irriterade på sig själva när de 

inte var starka nog att hålla fokus på personen i livets slutskede (Devik et al., 2013). 

Motstridiga känslor upplevdes som en känslomässig berg- och dalbana i arbetet med palliativa 

personer (Devik et al., 2013; Ingebretsen & Sagbakken, 2016; Johansson & Lindahl, 2011). 

Starka känslor beskrevs i vårdandet av personer i livets slutskede när sjuksköterskorna lärt 

känna personen under en längre tid (Marchessault et al., 2012). Sjuksköterskorna upplevde att 

de kunde relatera och jämföra den palliativa personens döendeprocess med egen familj och 

erfarenhet av död (Marchessault et al., 2012; Yim Wah et al., 2013). Arbeta med personer i 

livets slutskede beskrevs av sjuksköterskorna som intensivt och utmanande och de pekade på 

vikten av att erkänna sina känslomässiga reaktioner (Ingebretsen & Sagbakken, 2016). 

 

4.2.4 Att hitta balans 

Sjuksköterskorna beskrev att balans att kunna särskilja mellan att vara personlig och 

professionell framför personen i livets slutskede var viktigt för professionen. Att inte vara 

skrämd av känslomässig inblandning beskrevs vara en avgörande förmåga och för att 

distansera sig skyddade sig sjuksköterskorna genom att sluta sig i ett skal (Ingebretsen & 

Sagbakken, 2016). För att klara av sitt dagliga arbete beskrev sjuksköterskorna vikten av att 

behålla viss distans i sitt vårdande för att inte bli för personligt involverad (Johansson & 

Lindahl, 2011). En känslomässig upplevelse kunde vara både givande och dränerande på 

samma gång i samband med vård av personer i livets slutskede, vilket gjorde att en balans var 

viktig att hitta (Ingebretsen & Sagbakken, 2016). 

 

4.3 Känsla av att inte räcka till 

4.3.1 Brister i vårdmiljön 

Ett hinder sjuksköterskorna upplevde var att skapa en komfortabel miljö kring den palliativa 

personen. Sjuksköterskorna beskrev att miljön inte alltid var bra, då det var ett stort antal 

människor kring personen, ljud och ljus som kunde uppfattas störande av personerna i livets 

slutskede (Oliveira et al., 2016). I den kommunala vården upplevde sjuksköterskorna att 

bristande utrustning inte gav dem rätt förutsättningar att tillhandahålla bra vård och det 

skapade känslor av oro att inte kunna ge rätt vård. Sjuksköterskorna beskrev att de skämdes 

när de istället fick kontakta annan vårdgivare, eftersom den vård personen behövde inte kunde 

ges i hemmet (Marchessault et al., 2012; Törnquist et al., 2012). 

 

4.3.2 Brist på resurser 

Sjuksköterskorna beskrev, att när de inte hann med att ge den vård de ville ge, uppstod 

känslor av stress, missnöje, frustration, besvikelse, ilska, sorg och otillräcklighet hos dem 

(Devik et al., 2013; Johansson & Lindahl, 2011). Sjuksköterskorna beskrev att brist på tid 

orsakade att de kände sig splittrade av olika anledningar till exempel arbetsbelastningen i sig, 

vara närvarande och ha skärpan på personen och samtidigt hålla en konstant övervakning över 

andra personer (Oliveira et al., 2016). Sjuksköterskorna upplevde behov av att få hjälp med att 

fördela sitt arbete mot bakgrund av arbetsbelastning och delegering för att kunna ge den 

palliativa personen den vård som ansågs nödvändig (Marchessault et al., 2012). Hinder som 

sjuksköterskorna beskrev var brist på tid, hård arbetsbelastning och att balansera pressen av 

konkurrerande prioriteringar (Oliveira et al., 2016). 
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4.3.3 Otillräcklig kompetens 

Ibland kunde sjuksköterskorna uppleva att det var svårt att hantera den palliativa individens 

reaktioner (Marchessault et al., 2012). Sjuksköterskorna upplevde att det var utmanande och 

svårt att hantera komplexiteten inom palliativ vård (Marchessault et al., 2012; Oliveira et al., 

2016). Att tillämpa teori i praxis beskrevs som svårt när mindre vanliga sjukdomstillstånd 

uppkom (Balasubramanian & Read, 2012). Den palliativa personens fysiska och psykiska 

behov kunde göra att sjuksköterskorna upplevde professionell osäkerhet då de ibland inte 

visste hur de skulle hantera sina känslor (Johansson & Lindahl, 2011). Sjuksköterskorna 

upplevde att det fanns ett behov av djupare kunskap om palliativ vård (Johansson & Lindahl, 

2011; Törnquist et al., 2012). Den djupare kunskapen beskrev sjuksköterskorna kunde fås 

genom erfarenhet, reflektion och år av problemlösning (Törnquist et al., 2012) samt genom att 

praktisera kompetensen istället för att teoretiskt inhämta mer kunskap (Oliveira et al., 2016). 

Sjuksköterskorna kände sig oförberedda i mötet med palliativa personer från annan kulturell 

bakgrund och upplevde att de hade otillräcklig kunskap och förståelse för hur de personerna 

ville ha det i livets slutskede (Johnstone et al., 2016). 

 

4.4 Resultatsammanfattning 
Sjuksköterskorna beskrev varierande känslor kring att vårda vuxna personer i livets slutskede 

som glädje och stolthet till sorg och osäkerhet. Resultatet visade att sjuksköterskorna stod 

inför utmaningar i sitt yrke, som exempelvis upplevelse av bristande kunskap och att hantera 

sina egna och andras känslor. Att få stöd, främst från kollegor men också från organisationen, 

upplevdes viktigt för sjuksköterskorna för att utvecklas både professionellt och personligt.  

 

5.  DISKUSSION 
Diskussionen består av en metoddiskussion som redogör för metodens styrkor och svagheter 

samt vad som kunde gjorts annorlunda. En resultatdiskussion som redogör för resultatet och 

kopplas till teoretiskt perspektiv och referenser. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Metoden som valdes var litteraturstudie med systematiska sökningar. Den valda metoden 

ansågs vara relevant för att finna aktuell forskning av sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

i livets slutskede. Deskriptiv design ansågs vara lämpligt då kvalitativa studier omfattar 

upplevelser av ett visst fenomen (Forsberg & Wengström, 2015). De databaser som användes 

i litteratursökningen omfattar material inom omvårdnadsvetenskap och palliativ vård 

(Forsberg & Wengström, 2015; Karlsson, 2012). Genom att söka i flera databaser med 

omvårdnadsvetenskap som huvudområde ökade chansen att finna artiklar som svarade mot 

syftet. Det förstärkte litteraturstudiens trovärdighet (Henricson, 2012). 

En styrka i litteratursökningarna var att sökord och ämnesord valdes ut med flertal synonymer 

för att få en bredd i sökningen. Fler synonymer kunde ha används för att bredda sökningarna 

ytterligare. För att få fram den senaste forskningen kring palliativ vård begränsades sökning 

till artiklar publicerade från år 2012, vilket kan ses som en styrka. Motsatt kan det vara en 

svaghet att relevanta artiklar exkluderades på grund av för snäva tidsbegränsningar i 

sökningarna. Trots att tidsbegränsningen var från 2012 i sökningen framkom en artikel från 

2011. Efter ytterligare granskning i Cinahl, där artikeln hämtats ifrån, framkom att artikeln 

var från år 2012, men att den publicerades första gången 2011. Begränsningar i sökningarna 

var vuxna personer i livets slutskede (över 18 år), då vård av barn i livets slutskede var 

irrelevant i föreliggande studie. Frassökning användes till sökord som gjorde sökningen mer 
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specifik, vilket minskade sökningens bredd som kan anses som en svaghet. För att bredda 

sökningarna användes trunkering*, dock kan användning av trunkering öka risken att 

irrelevanta artiklar inkluderas i sökningen (Henricson, 2012). Inklusions- och 

exklusionskriterierna ansågs relevanta för litteraturstudiens syfte.  

En styrka i urvalet var att båda författarna läste titlar, abstrakt och fulltext individuellt, för att 

sedan stämma av vilka artiklar som svarade mot syftet och kunde inkluderas i studien. 

Samtliga inkluderade artiklar hade kvalitativ ansats. Det kan bero på att kvantitativa inte finns 

i samma utsträckning inom området omvårdnad som kvalitativa studier gör. Kvalitativa 

studier omfattar oftast intervjuer som fångar upplevelser. Enkäter, som används inom 

kvantitativa studier, hade kunnat svara mot syftet. Forsberg & Wengström (2015) betonar att 

en studies resultat kan stärkas ytterligare om kvalitativa och kvantitativa artiklar kombineras. 

Om kvantitativa artiklar hade inkluderats, kunde resultatet ha speglat ett större perspektiv på 

sjuksköterskornas upplevelser. SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier användes i 

granskningen för att den ansågs pålitlig. Den procentsats som sattes för att särskilja hög 

respektive medelhög kvalitet betraktades vara en rimlig gräns.  

Tillförlitligheten stärktes genom att författarna först kvalitetsgranskade samtliga artiklar var 

för sig för att sedan jämföra granskningarna (Henricson, 2012). Artiklar som hade 

övervägande citat i sitt resultat samt resultat som endast en sjuksköterska upplevde 

exkluderades på grund av att de bedömdes vara mindre tillförlitliga, vilket kan ha styrkt 

litteraturstudiens resultat. Förförståelsen hanterades genom att inte lägga egna värderingar i 

inkludering och exkludering av artiklar vilket ökade studiens pålitlighet. Genom medvetenhet 

om att förförståelsen kan påverka trovärdigheten i studien, har artiklarnas resultat kritiskt 

granskats och objektivt formulerats för att inte utesluta eller förvränga resultat. 

Genom att använda en integrerad analys kunde resultatet presenteras i kategorier och 

subkategorier. Efter gemensam diskussion relaterat till syftet för studien kunde bearbetningen 

av resultatet fastställas och den slutliga indelningen av kategorier och subkategorier bedömdes 

vara genomtänkt och hållbar. 

De inkluderade artiklarna i litteraturstudien representerade olika vårdformer som sjukhus (4), 

hospice (2) och hemsjukvård (3) och studierna gjordes i flera olika världsdelar, vilket gav 

bredd i resultatet och kan öka överförbarheten till liknande kontext. För en tydligare 

presentation av artiklarnas egenskaper, se artikelmatris (Bilaga 2). 

Däremot underlättade det att skriva en litteraturstudie i par eftersom idéer och tankar kunde 

diskuteras med varandra. Båda författarna har visat självständighet och aktivt medverkat till 

utvecklingen av det föreliggande arbetet.  
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5.2 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen presenteras utifrån de 6 S:en som är en modell för personcentrerad 

palliativ vård. Författarna anser att de 6 S:en är lika viktiga var för sig eller tillsammans för att 

personen ska kunna erhålla en god vård i livets slutskede, se figur 1.   

 

Figur 1: De 6 S:en är lika viktiga var för sig som tillsammans inom palliativ vård.      

Upphovsman: aarrows / depositphotos.com 

 

Resultatdiskussionen presenteras utifrån huvuddelar av resultatet, där en subkategori från 

varje kategori diskuteras. Även samhälleliga och etiska aspekter samt genus diskuteras.  

 

Att känna behov av stöd 

I föreliggande studie framgick att sjuksköterskorna upplevde behov av stöd från arbetsgivare 

och/eller kollegor i professionen (Balasubramanian & Read, 2012; Ingebretsen & Sagbakken, 

2016; Johansson & Lindahl, 2011; Marchessault et al., 2012; Oliveira et al., 2016; Törnquist 

et al., 2012; Yim Wah et al., 2013). Det stärks i artikeln av Arbour & Wiegand (2013) som 

lyfter att stöd, i form av att som erfaren intensivvårdssjuksköterska vara mentor och undervisa 

nyutexaminerade specialistsjuksköterskor, ansågs viktigt. I artikeln av Balasubramanian & 

Read (2012) beskrev sjuksköterskorna, att både stödet från och teamarbetet med, läkarna inte 

fungerade bra. Det styrks i studien av De Witt Jansen et al. (2016) där sjuksköterskorna 

upplevde att läkarna var motvilliga att bedöma personer, stötta och hjälpa till i komplexa 

situationer (ibid). Resultatet kan tolkas som om att stödet från kollegor eller arbetsgivare inte 

finns, kan möjligheterna att ge en god palliativ vård försämras. Den palliativa vården kan 

försämras om inte teamarbetet med olika professioner fungerar. 

 

Sjuksköterskorna har en stödjande roll gentemot personen i livets slutskede och dess anhöriga 

(Bergdahl, 2006). En nära relation ger förutsättningar för personen att känna tillit till 

sjuksköterskan och det skapar en känsla av sammanhang (Ternestedt et al., 2012). Inom 

palliativ omvårdnad är sjuksköterskan ofta i nära relation till personen i livets slutskede 

(Friedrichsen, 2012). Sociala relationer handlar om att bevara personens viktiga relationer till 

andra människor såsom familj och anhöriga (Ternestedt et al., 2012). Wallerstedt (2012) 

betonar också att närstående är viktiga eftersom de fungerar som ett stöd för den döende 

personen. De närstående kan uppleva det svårt att vara nära döden vilket gör att de kan känna 

behov av stöd (ibid). Närståendestöd styrks i studien av Arbour & Wiegand (2014) som 

Självbild 

Självbestämmande 

Sociala relationer 

Symtomlindring 

Strategier 

Sammanhang 

De 6 S:en 
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beskriver att intensivvårdssjuksköterskorna kunde sätta sig in i närståendes situation genom 

att tänka efter hur de själva skulle reagera om ens egen familjemedlem var döende. Det gjorde 

att de ansåg att närståendestöd var viktigt (ibid). Resultatet visar på betydelsen att som 

sjuksköterska ta hänsyn till den palliativa personens välbefinnande. Det kan till exempel vara 

att personen i livets slutskede får umgås så mycket som möjligt med familjen. Att möjliggöra 

det kan stärka personens självbild och tillgodose de sociala relationerna. Egna erfarenheter 

visar på att närståendestödet kan underlätta för den palliativa personen. Det framgår, att 

oavsett om sjuksköterskorna ger eller tar emot stöd, är stöd en central del i den palliativa 

omvårdnaden.  

 

Känslomässigt påfrestande 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde olika reaktioner när de vårdade vuxna 

personer i livets slutskede. De beskrev känslor av maktlöshet, emotionell och fysisk 

påfrestning (Oliveira et al., 2016) såväl som motstridiga känslor som upplevdes som en berg- 

och dalbana (Devik et al., 2013; Ingebretsen & Sagbakken, 2016; Johansson & Lindahl, 

2011). Resultatet kan tolkas som att det är viktigt att balansera berg- och dalbanan, som 

annars lätt kan påverka sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete.  

Starka känslor uppkom när sjuksköterskorna lärt känna personen under en längre tid 

(Marchessault et al., 2012), vilket även kan styrkas av egna erfarenheter. Oavsett längd på 

vårdtid ska inte sjuksköterskans känslomässiga reaktioner påverka personen i livets slutskede. 

Ingebretsen & Sagbakken (2016) pekar på vikten att erkänna sina känslomässiga reaktioner. 

Resultatet kan tolkas som att i arbetet som sjuksköterska är det viktigt att förstå och acceptera 

sina känslor. Annars kan arbetet bli en påfrestning. 

 

Otillräcklig kompetens 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde svårigheter med att hantera komplexiteten 

inom palliativ vård (Marchessault et al., 2012; Oliveira et al., 2016). Utbildning och kunskap 

om palliativ vård behövdes enligt sjuksköterskorna (Johansson & Lindahl, 2011; Törnquist et 

al., 2012) vilket också framkom hos specialistutbildade sjuksköterskor (McLennon, Uhrich, 

Lasiter, Chamness & Helft, 2013). Även Socialstyrelsen (2006) betonar att sjuksköterskor 

upplever kunskapsbrist inom palliativ vård. Resultatet kan tolkas, att oavsett om 

sjuksköterskorna är grundutbildade eller specialistutbildade, upplevs liknande känslor kring 

brist på utbildning och kunskap. Det kan betyda att en specialistutbildning kanske inte är 

tillräcklig för att kunna vårda palliativa personer på bästa möjliga sätt. Resultatet kan tyda på 

att den utbildning sjuksköterskestudenter erhåller inom palliativ vård inte är tillräcklig och 

skulle behöva omfatta fler timmar under grundutbildningen. Av egna erfarenheter upplevs en 

brist på kunskap i arbetet med palliativa personer samt och att omfattningen i utbildningen är 

bristfällig. Det gör att mer specifik utbildning om palliativ vård behövs, både på 

grundutbildningen men även i klinisk praxis. 

 

Samhälleliga aspekter 

Samhället och vården har ett ansvar att se till att personer i livets slutskede ska få möjlighet att 

bo kvar hemma. Enligt Socialstyrelsen (2006) väljer allt fler att dö i hemmet eller i särskilda 

boenden istället för på sjukhus (ibid). I studien av Törnquist et al. (2012) upplevde 

sjuksköterskorna oklarheter i vem som ansvarade för den palliativa omvårdnaden (ibid).  

Resultatet visar att ha flera vårdgivare kan ses som en nackdel eftersom risken finns att ingen 

tar huvudansvaret för den palliativa personen. Av egna erfarenheter förekommer det att 

personer i livets slutskede slussas fram och tillbaka mellan hemmet och sjukhuset, vilket 
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innebär att flera vårdgivare blir inblandade. En fördel med att ha flera vårdgivare är att den 

palliativa personen har större möjlighet att få den specifika vård som krävs. 

Samtliga artiklar i föreliggande litteraturstudie kom från sju olika länder, som visade på 

liknande upplevelser när de vårdade vuxna personer i livets slutskede. Det kan visa på att 

resultatet är överförbart till liknande kontext. 

 

Etiska aspekter 

Etiska dilemman förekommer inom palliativ vård vilket kan påverka sjuksköterskors 

upplevelser. Symtomlindring är ett av de 6 S:en (Ternestedt et al., 2012) och även en hörnsten 

i sjuksköterskans palliativa omvårdnad (Strang, 2012). Det är viktigt att symtomlindra för att 

ge personen i livets slutskede en god död, vilket stärks i artiklarna av Johnstone et al. (2016) 

och Marchessault et al. (2012). Av egna erfarenheter kan smärtlindring vara ett etiskt 

dilemma. Närstående vill att personen ska ha mer smärtlindring och sjuksköterskan bedömer 

att det behövs, men personen själv vill inte. Sjuksköterskor ska respektera personens 

självbestämmande och lägga egna åsikter åt sidan. Det är personen i livets slutskede som 

avgör vad som är en god död.  

 

Genus 

I sex artiklar i föreliggande studie var deltagarna representerade av både män och kvinnor. I 

artiklarna framgick inte vilka upplevelser som kom från respektive kön. Om det hade framgått 

vilka upplevelser som kom från män respektive kvinnor, hade kanske ett annat resultat 

speglats. Oavsett resultat av upplevelser ska de inte påverka vården av personer i livets 

slutskede. 

 

5.3 Slutsats 
Litteraturstudien visade att sjuksköterskorna hade olika upplevelser av att vårda vuxna 

personer i livets slutskede. Sjuksköterskorna upplevde bland annat känslomässiga 

påfrestningar och otillräcklig kompetens, men också att deras arbete var meningsfullt och 

tillfredställande. Stöd framkom i flertalet artiklar och som sjuksköterskorna upplevde ett stort 

behov av att få, men också att ge, till palliativa personer och dess anhöriga.  

 

5.4 Kliniska implikationer 
För att underlätta för sjuksköterskor att få en förståelse för professionens upplevelser av att 

vårda vuxna personer i livets slutskede kan sjuksköterskor ta del av föreliggande arbete för att 

få mer kunskap i området. Litteraturstudien har bland annat visat att sjuksköterskor upplever 

avsaknad av stöd, främst genom debriefing med erfarna kollegor, samt känslomässiga 

påfrestningar. De kan ses som indikationer på att arbete inom dessa området är något som 

behöver utvecklas. Genom att sjuksköterskor och andra vårdprofessioner tar del av 

föreliggande arbete, anser författarna att det kan främja utvecklandet av en mer djupgående 

kunskap och förståelse för sjuksköterskors upplevelser av att vårda vuxna personer i livets 

slutskede. 

 

5.5 Förslag på ytterligare forskning 
Föreliggande studie framhäver att mer utbildning om palliativ vård behövs. Det motiverar till 

att göra en studie om upplevelserna skiljer sig mellan diplomerade sjuksköterskor inom 

palliativ vård och grundutbildade sjuksköterskor. Det framkommer inte om sjuksköterskornas 

arbetslivserfarenhet påverkar upplevelserna av att vårda personer i livets slutskede. Det gör att 

det vore intressant att jämföra upplevelser hos mer erfarna kontra mindre erfarna 
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sjuksköterskor. Framtida forskning skulle kunna vara att intervjua manliga sjuksköterskor 

som arbetar med personer i livets slutskede mot bakgrund av att majoriteten av de deltagande 

sjuksköterskorna var kvinnor. Vidare forskning behövs för att ge sjuksköterskor möjligheter 

att utvecklas inom palliativ vård, som i sin tur gynnar personer i livets slutskede. 
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av 

sökning 

Urval 1 

Lästa 

titlar 

Urval 2 

Lästa 

abstrakt 

Urval 3 

Lästa i 

fulltext 

Urval 4 

Granskade och 

inkluderade  

AMED  #1 DE ”Nurse 

Patient Relations” 

137     

2017-09-

04 kl. 

09:30 

#2 (DE ”Nurses”) 110     

 #3 (DE ”Nursing”) 124     

 #4 (DE ”Nursing 

Care”) 

163     

 #5 1 OR 2 OR 3 

OR 4 

473     

 #6 (DE ”Life 

Change Events”) 

67     

 #7 Experienc* 2461     

 #8 ”Work 

experience* 

377     

 #9 (DE ”Terminal 

care”) 

584     

 #10 (DE ”Terminal 

Illness”) 

155     

 #11 (DE ”Palliative 

Care”) 

918     

 #12 6 OR 7 OR 8  2504     

 #13 9 OR 10 OR 

11 

1440     

 #14 5 AND 12 

AND 13 

25 25 10 1 1 

 

Begränsningar i samtliga sökningar i AMED: Publish date 20120101 – 20171231, English 

language. 
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Bilaga 2 - Artikelmatris 1 
 2 
Artikelmatris    Artikel 1(9) 

Författare, artikelns 

titel, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Balasubramanian, S., & 

Read, S. (2012). Hospice 

nurses' perceptions of 

caring for patients with a 

non-malignant diagnosis: 

A single-site case study. 

International Journal of 

Palliative Nursing, 

18(10), 509-515.  

 

Land: Storbritannien 

 

Att utforska 

sjuksköterskors 

uppfattningar av att 

vårda patienter med 

icke-malign sjukdom på 

sjukhus. 

 

Population: Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som arbetade på 

hospice med specifika egenskaper, 

erfarenheter och kunskaper. 

Exklusionskriterier: Framgick inte. 

Urvalsförfarande: Målmedvetet 

urval. Beskrivning av slutlig 

studiegrupp: Totalt 16 deltagare 

med 167 års erfarenhet av palliativ 

vård på sjukhus. Samtliga deltagare 

var kvinnor, inga män stämde 

överens med inklusionskriterierna. 

Datainsamlingsmetod: Två 

fokusgrupper med 8 deltagare i varje 

grupp. Diskussionerna i 

fokusgrupperna spelades in, 

transkriberades och analyserades. 

Analysmetod: Innehållsanalys som 

resulterade i 5 kategorier med 

subkategorier.  

Styrkor: Tydligt och 

relevant urval. Använde 

citat från 

fokusgrupperna. 

Redovisade resultat i 

form av teman i 

tabellform. Svagheter: 

Resultatet stod under 

rubrik Diskussion samt 

svarade delvis mot 

litteraturstudiens syfte.  

Granskningskvalitet: 
Medelhög. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att personer 

med icke maligna sjukdomar inte 

förväntade sig det stöd som personer med 

maligna sjukdomar erhöll.  

De beskrev svårigheter att gå från teori 

till praktik när de vårdade personer med 

mindre vanliga sjukdomstillstånd. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var 

viktigt att vara förberedd i mötet med 

palliativa personer för att inge förtroende. 

Teamarbete och stöd var faktorer som 

beskrevs betydelsefulla för 

sjuksköterskorna. 

 

 3 
  4 
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 5 
Artikelmatris    Artikel 2(9) 

Författare, artikelns 

titel, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Devik, S. A., Enmarker, 

I., & Hellzen, O. (2013). 

When expressions make 

impressions – Nurses’ 

narratives about meeting 

severly ill patients in 

home nursing care: A 

phenomenological 

hermeneutic approach to 

understanding. 

International Journal of 

Qualitative Studies on 

Health and Well-being, 

8(1), 1-11.  

 

Land: Norge 

Att belysa och tolka 

meningen av 

sjuksköterskans levda 

upplevelse i mötet 

med allvarligt sjuka 

patienters uttryck i 

hemsjukvården. 

Population: Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som hade erfarenhet att 

arbeta med allvarligt sjuka och 

palliativa patienter som bodde i 

hemmet. Exklusionskriterier: 

Framgick inte. Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval i form av skriftlig 

inbjudan via mail till sjuksköterskor 

inom hemsjukvården i Norge. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 
Totalt 10 sjuksköterskor, varav 6 

kvinnor och 4 män. Sjuksköterskorna 

var mellan 29 och 63 år och hade 

arbetat mellan 4 och 36 år. 

Datainsamlingsmetod: 
Datainsamlingen var inspelade 

intervjuer som pågick mellan 46 till 

100 minuter. Analysmetod: Analys 

gjordes med fenomenologisk-

hermeneutistisk metod som 

resulterades i teman, underteman och 

kategorier. 

Styrkor: Tydligt och 

representativt urval. 

Tydlig resultatdel med 

citat från intervjuerna. 

Svagheter: 

Framkommer inte. 

Granskningskvalitet: 
Hög. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att när de 

vårdade personerna i hemmet skapade det 

personliga band mellan dem och den 

palliativa personen.  

Emotionella reaktioner upplevdes som en 

känslomässig berg- och dalbana.  

De beskrev att positiva känslor lyfte dem 

och bekräftade deras värde både som 

medmänniska och professionell.  

Tidsbrist eller när sjuksköterskorna inte 

var starka nog att hålla fokus, till 

exempel när de såg personen lida utan att 

kunna lindra, skapade upplevelser av 

frustration, besvikelse och ilska.  

De upplevde mer empati med allvarligt 

sjuka eller palliativa personer, men trots 

osäkerheten kring omvårdnaden av dessa 

personer var sjuksköterskorna medvetna 

om individernas beroende av dem. 

 6 
  7 
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 8 
    Artikel 3(9) 

Författare, artikelns 

titel, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Ingebretsen, L.P., & 

Sagbakken, M. (2016). 

Hospice nurses' 

emotional challenges in 

their encounters with the 

dying. International 

Journal of Qualitative 

Studies on Health and 

Well-being 11(31170), 1-

13. 

 

Land: Danmark 

 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

emotionella 

utmaningar i vård av 

döende patienter på 

sjukhus. Att få 

kunskaper och bidra 

till att verbalisera 

känslomässiga 

utmaningar som 

sjuksköterskor på 

sjukhus upplever. 

 

Population: Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som arbetade på 

sjukhus med speciell hälsovård i 

storstäder och sjukhus på landet. 

Exklusionskriterier: Framgick inte. 

Urvalsförfarande: Maximal 

variation i urvalet. Beskrivning av 

slutlig studiegrupp: 10 deltagare, 

varav 6 från ena sjukhuset och 4 från 

det andra. Deltagarna var 

heltidsanställda kvinnor mellan 20 

och 60 år. Datainsamlingsmetod: 

Inspelade och transkriberade 

djupintervjuer. Analysmetod: 

Innehållsanalys som resulterade i 4 

teman 

 

Styrkor: 

Miljöperspektiv: två 

olika sjukhus i olika 

miljöer. Motiverar bra i 

urvalet. Tydligt och 

relevant resultat. 

Svagheter: Förutfattade 

meningar om vad som 

påverkar studiens 

resultat. Inga män var 

med i studien, risk för 

könsbias.  

Granskningkvalitet: 
Hög. 

Sjuksköterskorna upplevde positiva 

känslor när de fick möjlighet att dela den 

palliativa personens sista tid i livet.  

Det framkom att de upplevde motstridiga 

känslor, som kunde liknas vid en berg- 

och dalbana, när de arbetade med 

palliativa personer.  

De beskrev det som intensivt, utmanande, 

berikande och dränerande.  

Balans att kunna särskilja mellan att vara 

personlig och professionell beskrevs som 

viktigt.  

Behov av tid och möjligheter till 

reflektion upplevdes angeläget när 

komplicerade och emotionella situationer 

uppkom. 

 9 
  10 
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    Artikel 4(9) 

Författare, artikelns 

titel, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Johansson, K., & Lindahl, 

B. (2011). Moving 

between rooms - moving 

between life and death: 

nurses' experiences of 

caring for terminally ill 

patients in hospitals. 

Journal of Clinical 

Nursing, (21), 2034-2043.  

 

Land: Sverige 

 

Att beskriva 

betydelsen av 

legitimerade 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

vårda palliativa 

patienter på 

avdelningar på 

sjukhus. 

 

Population: Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor med intresse av 

palliativ vård, med variation av 

erfarenhet och som hade spenderat 

tid att utföra palliativ vård. 

Exklusionskriterier: Framgick inte. 

Urvalsförfarande: Avdelningschef 

på respektive avdelning valde ut 

sjuksköterskor som kunde intervjuas 

utifrån författarnas 

inklusionskriterier. Beskrivning av 

slutlig studiegrupp: 8 legitimerade 

sjuksköterskor som jobbade med 

kirurgisk och medicinsk vård inom 

akutsjukvård på två olika sjukhus i 

Sverige intervjuades, 4 från varje 

avdelning. Endast kvinnor deltog. 

Arbetslivserfarenheten varierade 

mellan 3-32 år. Ingen av 

sjuksköterskorna hade speciell 

utbildning i palliativ vård. 

Datainsamlingsmetod: Kvalitativ 

forskningsintervju med berättande 

tillvägagångssätt. Datainsamlingen 

pågick mellan december 2006 till 

februari 2007. Intervjuerna pågick 

mellan 30-60 minuter, spelade in och 

transkriberade. Analysmetod: 

Innehållsanalys som resulterade i 3 

kategorier med subkategorier. 

 

Styrkor: Tydligt och 

relevant resultat som 

svarade mot 

litteraturstudiens syfte. 

Författarna var medvetna 

om sina förförståelser. 

Analyserades av samtliga 

författare med hjälp av 

analyssteg. Svagheter: 

Litet urval. Inga män 

deltog i studien, vilket 

ökade risken för 

könsbias. 

Avdelningscheferna 

valde ut deltagare till 

studien.  

Granskningskvalitet: 

Hög. 

Sjuksköterskorna upplevde olika känslor 

när de vårdade vuxna personer i livets 

slutskede. De beskrev sig vara 

tacksamma och priviligerade när de fick 

dela den palliativa personens sista tid. 

När de fick uppskattning för sitt arbete 

skapade det upplevelser av ökat 

välmående och tillfredsställelse vilket 

resulterade i att de fick styrka att vårda 

och finna en mening med sitt arbete.  

Att behålla viss distans, för att inte bli för 

personligt involverad i den palliativa 

vården, upplevdes angeläget.  

Reflektion med kollegor beskrevs som ett 

ovärderligt stöd och behov av djupare 

kunskap upplevdes som viktigt. 

 11 
 12 
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 13 
    Artikel 5(9) 

Författare, artikelns 

titel, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Johnstone, M.-J., 

Hutchinson, A. M., 

Redley, B., & Rawson, H. 

(2016). Nursing Roles and 

Strategies in End-of-Life 

Decision Making 

Concerning Elderly 

Immigrants Admitted to 

Acute Care Hospitals: An 

Australian Study. Journal 

of Transcultural Nursing, 

27(5), 471-479.  

 

Land: Australien 

 

 

Att utforska och 

beskriva 

sjuksköterskeroller 

och strategier i vård i 

livets slutskede, 

beslutsfattande och 

dess möjliga länk för 

att möjliggöra en god 

död för äldre 

invandrare som 

vårdas på sjukhus i 

delstaten Victoria, 

Australien. 

 

Population: Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som arbetade på 

sjukhus i staten Victoria och 

var/hade varit involverad i vården av 

patienter som var icke-

engelsktalande invandrare i åldern 65 

år eller äldre och som jobbat på 

sjukhus under de senaste fem åren 

inom palliativ vård. 

Exklusionskriterier: Framgick inte. 

Urvalsförfarande: Kriteriebaserat 

urval från fyra olika områden inom 

sjukvården i Melbourne och Victoria. 

Urval och ev. bortfall: 2 

sjuksköterskor fullföljde inte studien. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 
18 kvinnor och 2 män. 11 

sjuksköterskor jobbade på 

medicinsk-kirurgisk avdelning och 

inom akutsjukvården, 8 jobbade 

inom "akut" palliativ vård och 3 

jobbade i äldreomsorgen. 82 % hade 

jobbat inom palliativ vård mer än 5 

år. Ingen av deltagarna hade vidare 

utbildning inom palliativ vård. 

Datainsamlingsmetod: 

Demografisk datainsamling med 

fördjupade, semi-strukturerade 

individuella intervjuer antingen i 

fysiskt möte eller via telefon. 

Intervjuerna spelades in och varade 

mellan 35 och 90 minuter. 

Styrkor: Långa 

intervjuer. Datainsamling 

pågick tills datamättnad 

rådde. Sjuksköterskor 

från olika delar av 

sjukvården minskade risk 

för källtriangulering. 

Citat i resultatet 

Svagheter: Ingen ålder 

på de intervjuade 

sjuksköterskorna.  

Granskningskvalitet: 
Medelhög. 

Sjuksköterskorna upplevde att de hade 

viktig roll att bidra till bättre 

kommunikation och att ständigt fortsätta 

med den palliativa vården som annars 

gjort den döende personen sårbar.  

I artikeln beskrevs att de inte hade någon 

beslutsfattande roll i vården av palliativa 

individer.  

Sjuksköterskorna upplevde otillräcklig 

kunskap och förståelse personerna ville 

ha det i livets slutskede. 
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    Artikel 5(9) 

Författare, artikelns 

titel, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Analysmetod: Innehållsanalys som 

resulterade i 5 kategorier. 

 

 14 

  15 
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 16 
    Artikel 6(9) 

Författare, artikelns 

titel, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Marchessault, J., Legault, 

A., & Martinez, A.-M. 

(2012). Providing in-home 

palliative care within a 

generalist caseload: a 

chance for nurses to 

reflect on life and death3. 

International Journal of 

Palliative Nursing, 18(3), 

135-141.  

 

Land: Kanada 

 

Att förstå 

sjuksköterskors 

upplevelser av att ge 

palliativ vård i 

hemmet med en 

generell 

arbetsbelastning. 

 

Population: Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som arbetade i 

Quebec i Kanada och som frivilligt 

ville delta i studien. 

Exklusionskriterier: Framgick inte. 

Urvalsförfarande: För att rekrytera 

sjuksköterskor med relevant 

erfarenhet och kunskaper inom 

palliativ vård, skulle 

sjuksköterskorna jobba i Quebec i 

Kanada där palliativ vård var 

integrerad med ett generellt 

hemsjukvårdsprogram. Beskrivning 

av slutlig studiegrupp: Totalt 8 

sjuksköterskor: 5 kvinnor och 3 män 

deltog i studien. Medelåldern var 48 

år, erfarenhet av att jobba som 

sjuksköterska var i medel 18 år, och 

medelåldern för att jobba i 

hemsjukvården var 6,5 år. 

Datainsamlingsmetod: 
Ostrukturerade individuella 

intervjuer. Varje intervju tog 1 

timme och intervjuguide användes. 

Analysmetod: analys gjordes med 

fenomenologisk metod som 

resulterade i 3 kategorier och 

subkategorier.  

 

Styrkor: Hade 

problemformulering. 

Motiverade tydligt i 

urvalet. Deltagare fick 

höra av sig till forskaren 

för att delta. 

Intervjuguide användes. 

Långa intervjuer. 

Analyserades av samtliga 

författare för att minska 

risk för triangulering. 

Presenterade resultatet 

med hjälp av text, citat 

och tabeller. Svagheter: 

Korta delar/avsnitt i hela 

studien.  

Granskningskvalitet: 

Hög. 

Sjuksköterskorna upplevde sig isolerade 

och ensamma i avgörande beslut när de 

vårdade palliativa personer i deras 

hemmiljö. 

De upplevde tacksamhet när de fått vara 

med döende personer i deras sista tid i 

livet och beskrev starka känslor när de 

vårdat personer en längre tid. 

Symtomlindring beskrevs som viktigt för 

palliativa personer skulle få en god död. 

De beskrev att reflektion över sitt eget 

vårdande främjade deras personliga och 

professionella utveckling.  

Behov av stöd från arbetsgivare 

upplevdes som viktigt. 

 17 
 18 
 19 
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    Artikel 7(9) 

Författare, artikelns 

titel, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Oliveira, I., Fothergill-

Bourbonnais, F., 

McPherson, C., & 

Vanderspank-Wright, B. 

(2016). Battling a Tangled 

Web: The Lived 

Experience of Nurses 

Providing End-of-Life 

Care on an Acute Medical 

Unit. Research and 

Theory for Nursing 

Practice, 30(4), 353-378.  

 

Land: Kanada 

 

Att söka för att förstå 

den levda 

erfarenheten av 

sjuksköterskor på en 

medicinsk avdelning 

som ger palliativ 

vård till patienter i 

livets slutskede. Att 

beskriva 

sjuksköterskor 

upplevelser av att ge 

vård i livets 

slutskede och att 

identifiera faktorer 

som stödjer och 

försvårar att ge 

palliativ vård i livets 

slutskede. 

 

Population: Inklusionskriterier: 

Vara sjuksköterska, arbeta heltid 

eller deltid på medicinavdelning A 

eller B på sjukhuset i Ontario i 

Kanada, varit anställd minst sex 

månader på avdelningen, upplevt 

minst en död på avdelningen, och 

vara engelsktalande. 

Exklusionskriterier: Framgick inte. 

Urvalsförfarande: Avsiktligt urval 

tills datamättnad rådde. 

Sjuksköterskorna rekryterades via 

flygblad på avdelningen och genom 

en presentation av studien av 

sjuksköterskechef. Sjuksköterskor 

som var intresserade av att delta i 

studien fick kontakta forskarna. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 
7 kvinnor och 3 män i åldern 23 till 

54 år (median 43,5 år), erfarenhet 

som sjuksköterska mellan 11 

månader till 27 år (median 11,5 år), 

varit anställda mellan 11 månader 

och 26 år (median 9 år). 

Datainsamlingsmetod: Individuella, 

djupgående intervjuer i fysiskt möte 

mellan forskare och deltagare. 

Samtliga intervjuer spelades in. 

Intervjuernas längd varierade mellan 

14 minuter och 50 sekunder till 1 

timme och 44 minuter (medellängd 

52 min). Analysmetod: 

Styrkor: Datamättnad 

rådde. Deltagarna fick 

själva kontakta forskarna 

för deltagande i studien. 

Intervjuerna ägde rum 

där deltagarnas integritet 

säkerställdes och där 

risken för avbrott var 

minimal. Deltagarna fick 

tillgång till att utvärdera 

slutresultatet av studien. 

Svagheter: För lite 

forskning fanns i 

bakgrunden.  

Granskningskvalitet: 
Hög. 

Sjuksköterskorna upplevde varierande 

känslor i vården av palliativa personer.  

Tidsbrist gjorde att de kände sig 

splittrade, och upplevde ett behov av tid 

och möjligheter till att samtala och 

reflektera över komplicerade situationer. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var 

svårt att hantera komplexiteten inom 

palliativ vård.  

De beskrev att det kändes som emotionell 

och fysisk uttömning av att vårda 

personer i livets slutskede. 

Sjuksköterskorna upplevde att de 

hamnade mellan läkarna och personerna i 

livets slutskede, vilket gjorde att de kände 

sig ”fångade i spindelnätet”. 

Sjuksköterskorna upplevde att palliativa 

personens miljö inte alltid var bra. 



 

32 

 

 

    Artikel 7(9) 

Författare, artikelns 

titel, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Innehållsanalys som resulterade i 7 

kategorier. 
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    Artikel 8(9) 

Författare, artikelns 

titel, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Törnquist, A., Andersson, 

M., & Edberg, A-K. 

(2012). In search of 

legitimacy - registered 

nurses' experience of 

providing palliative care 

in a municipal context. 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 27(3), 

651-658.  

 

Land: Sverige 

 

Att beskriva 

legitimerade 

sjuksköterskors 

upplevelser av att ge 

palliativ vård till 

äldre patienter i 

hemmet. 

 

Population: Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som arbetade i 4 

olika kommuner i södra Sverige. 

Exklusionskriterier: Framgick inte. 

Urvalsförfarande: Information om 

studien gavs ut via brev till cheferna 

på respektive kommuns om i sin tur 

informerade sjuksköterskorna på 

möte. Beskrivning av slutlig 

studiegrupp: 19 kvinnor och 1 man. 

Åldern varierade mellan 32 till 62 år 

(medelålder 50 år), 

arbetslivserfarenhet som 

sjuksköterska varierade mellan 6 

månader och 37 år (medelålder 18 

år). Datainsamlingsmetod: 4 

fokusgrupper med 5 sjuksköterskor i 

varje grupp per kommun. 

Analysmetod: Innehållsanalys som 

resulterade i 3 kategorier med 

subkategorier. 

Styrkor: En av 

författarna styrde 

diskussionerna i 

fokusgrupperna under 

intervjuerna, medan en 

annan författare 

observerade intervjuerna 

och förde anteckningar. 

Strävade efter att få ett så 

varierat urval som 

möjligt för att få större 

skillnader i upplevelser 

av att ge palliativ vård. 

Samtliga författare var 

involverade i 

analysprocessen. 

Författarna informerade 

om sina förförståelser i 

samband med studien. 

Tydligt och relevant 

urval och resultat. 

Svagheter: Framkommer 

inte. 

Granskningskvalitet: 
Hög. 

Sjuksköterskorna upplevde att brist på 

rätt utrustning hemma hos den palliativa 

personen inte gav sjuksköterskorna rätt 

förutsättningar för att ge en god vård.  

De upplevde sig förminskade, ignorerade, 

ensamma och isolerade, för att läkarna 

inte tog hänsyn till deras åsikter om den 

palliativa personen i hemmet. 

De beskrev att det fanns ett behov av stöd 

från arbetsgivare och kollegor, såsom 

regelbunden uppföljning. 

Sjuksköterskorna upplevde att det fanns 

ett behov av mer kunskap om palliativ 

vård. 
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Land: Kina 

 

Att utforska 

sjuksköterskors 

upplevelser och 

uppfattningar av att 

vårda döende 

patienter och deras 

närstående i den 

medicinska 

akutmottagningen, 

och att identifiera 

dess strategier av 

hantering av palliativ 

vård.  

 

Population: Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som arbetade på 

medicinska akutmottagningar i Hong 

Kong, Kina. Ha erfarenhet av att 

vårda döende patienter och deras 

närstående, kan prata kantonesiska 

och arbeta heltid på avdelningen. 

Exklusionskriterier: Framgick inte. 

Urvalsförfarande: Avsiktligt urval 

under 4 månader användes för att få 

en variation av nyexaminerade och 

mer erfarna sjuksköterskor. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 
Totalt 15 sjuksköterskor varav 11 

kvinnor och 4 män. Åldern varierade 

mellan 20 och 55 år. 1 var 

inskrivningssjuksköterska, 12 

sjuksköterskor och 2 var 

avdelningschefer. 3 av 

sjuksköterskorna hade gått en kurs 

om döendet och 11 hade erfarenhet 

av död i sin egen familj. 

Datainsamlingsmetod: Posters som 

handlade om studien placerades på 

avdelningarna för att rekrytera 

deltagare. Inbjudan skickades via 

mail till potentiella deltagare till 

studien. Data samlades in via 

semistrukturerade intervjuer som 

varade mellan 30 till 90 minuter och 

som spelades in. Analysmetod: En 

Styrkor: 
Datainsamlingen pågick 

över 4 månader. 

Intervjuerna 

genomfördes av samma 

forskare. Analysmättnad 

rådde. Svagheter: 

Mycket citat i 

resultatdelen.  

Granskningskvalitet: 
Medelhög. 

Sjuksköterskorna upplevde 

tillfredsställelse när de var nöjda över det 

stöd och den vård de givit personen i 

livets slutskede.  

Missnöje upplevdes av sjuksköterskorna 

när de inte kunde ge tillräckligt med 

omvårdnadsstöd.  

Upplevelser av stress förekom hos 

sjuksköterskorna, som de hanterade med 

copingstrategier såsom stöd från kollegor. 

Sjuksköterskorna beskrev att de kunde 

relatera och jämföra den palliativa 

personens döendeprocess med egen 

familj och erfarenhet av döden. 
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Bilaga 3 – Tabellöversikt över artiklarnas kategorier 28 
 29 
 Motivation att vårda En krävande yrkesroll Känsla av att inte räcka till 

 Kunna ge 

förutsättningar 

för god vård 

Att 

känna 

behov 

av stöd 

Ett 

meningsfullt 

arbete 

Att 

känna 

ansvar 

Att 

känna 

ensamhet 

Känslomässigt 

påfrestande 

Att 

hitta 

balans 

Brister i 

vårdmiljön 

Brist på 

resurser 

Otillräcklig 

kompetens 

Balasubramanian & Read, (2012). X X         

Devik et al., (2013). X  X   X   X X 

Ingebretsen & Sagbakken, (2016).  X X   X X    

Johansson & Lindahl, (2011). X X X X  X X  X X 

Johnstone et al., (2016). X   X      X 

Marchessault et al., (2012). X X X X X X  X X X 

Oliveira et al., (2016).  X X X  X  X X X 

Törnquist et al., (2012).  X  X X   X  X 

Yim Wah et al., (2013).  X X   X     
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