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Abstrakt 

Palliativ vård i livets slutskede är en vård som handlar om att lindra lidande och främja 

livskvalitet. En god palliativ vård kännetecknas av en helhetssyn på människan och vården 

utgår från de fyra hörnstenarna multiprofessionellt samarbete, symtomlindring, 

kommunikation och relation samt stöd till närstående. Sjuksköterskor har en komplex roll då 

de ska stötta patienter och närstående i livets slutskede. Syftet med denna litteraturstudie var 

att beskriva sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård i livets slutskede. En 

litteratursökning som gjordes i Cinahl och PubMed resulterade i arton artiklar. Dessa artiklar 

kvalitetsgranskades och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 

Analysen resulterade i fem slutgiltiga kategorier; att vilja ge en god omvårdnad, att ärlig 

kommunikation är betydelsefull, att en förtroendefull relation lindrar lidande, att kunna arbeta 

självständigt och samverka i ett team, att känslomässigt engagemang är både tungt och 

stärkande. Slutsatsen blev att sjuksköterskor inom palliativ vård kan behöva extra stöd för att 

vårda på bästa sätt och för att efter varje förlust orka gå vidare. Sjuksköterskor behöver 

stärkas genom teamsamverkan samt tid för reflektion. Kunskapen om vård i livets slutskede 

kan vara ett stöd för nyutbildade sjuksköterskor som med stor sannolikhet kommer att möta 

patienter i svåra situationer.   

 

Nyckelord: Palliativ vård, vård i livets slut, sjuksköterskors upplevelser, omvårdnad  
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Palliativ vård i livets slutskede innebär enligt Socialstyrelsens (2013) en vård som ges för att 

främja livskvalitet och lindra lidande under patientens sista tid i livet. I Sverige avlider mellan 

90 000 och 100 000 personer varje år och de flesta behöver palliativ vård före döden. Det kan 

då till exempel röra sig om patienter med obotlig progressiv sjukdom eller skada. Inom den 

palliativa vården ska fysiska, psykiska, sociala, existentiella behov beaktas samt att ge 

adekvat stöd till närstående. Utgångspunkten är de fyra hörnstenarna multiprofessionellt 

samarbete, symtomlindring, kommunikation och relation samt stöd till närstående och vården 

bygger på en helhetssyn på människan. Patienten ska stödjas till största möjliga välbefinnande 

och till att leva med värdighet oavsett ålder och diagnos (Socialstyrelsen, 2013). Under den 

palliativa vården bör sjuksköterskan utveckla en terapeutisk relation med patienten. En 

terapeutisk relation definieras som en relation där patienten känner sig bekväm med att vara 

ärlig mot sjuksköterskan. För att utveckla en terapeutisk relation behöver sjuksköterskan visa 

empati och värme för att patienten ska känna sig trygg. Sjuksköterskan bör även kunna lyssna, 

ge information, ge stöd och se till att vården är personcentrerad (Doherty & Thompson, 2014). 

Sjuksköterskan bör ha en holistisk syn och se till behov som autonomi och stötta patienten att 

hitta hopp och mening med sitt liv. Hur vården utformas spelar stor roll för hur patient och 

närstående klarar av svåra situationer och det har visat sig att palliativ vård ger en mycket 

bättre upplevelse av livskvalitet jämfört med traditionell vård (Isler, 2017). Att gå från 

botande till palliativ vård är ofta en svår process. Att tillhandahålla vård, utbilda och vara 

patientens advokat samt uppmuntra till reflektion över situationen är sjuksköterskans roll i 

den här transitionen (Lewis, 2013).  

 

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning (2017) beskriver att sjuksköterskan ska 

ha kompetens att på ett skickligt sätt utföra omvårdnadsuppgifter samt skapa en förtroendefull 

relation med patient och närstående. Sjuksköterskans kompetens omfattar ett 

helhetsperspektiv och sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden utifrån från de sex 

kärnkompetenserna; personcentrerad vård, evidensbaserad vård, samverkan i team, säker 

vård, informatik samt förbättringskunskap. Personcentrerad vård handlar om att bevara 

patientens integritet och värdighet och kännetecknas av att patienten blir sedd som en unik 

person med individuella behov. Evidensbaserad vård innebär att sjuksköterskan ska använda 

de metoder med bästa tillgängliga evidens och som ger mest nytta för patienten. Samverkan i 

team innebär att för att uppnå en god och säker vård är det viktigt att ta tillvara på och 

komplettera varandras kompetenser. Säker vård betyder att sjuksköterskan ska genom sin 

handlingsberedskap kunna förebygga att patienter drabbas av vårdskada, detta genom att följa 
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regelverk och arbeta patientsäkert. Informatik innebär att sjuksköterskan ska kunna initiera 

utveckling av och själv använda sig av e-hälsoverktyg för att svara mot kraven på 

tillgänglighet och vårdkvalitet. Förbättringskunskap innebär att ny kunskap ska omsättas i det 

kliniska arbetet där målet är att patienten ska erbjudas bästa möjliga vård. Begreppet 

personcentrerad palliativ vård beskrivs även utifrån modellen de 6 S:n (Ternestedt & 

Österlind, 2013, 475-478). Denna modell innebär att se patienten som en person och en 

deltagare i vård och planering. Modellen innefattar begreppen Självbestämmande, Självbild, 

Sociala relationer, Strategier, Sammanhang och Symtomlindring och syftet är att främja ett 

personcentrerat förhållningssätt där den döende personen ska ha det så bra som möjligt under 

den sista tiden i livet.  

I en studie av McCaffrey, Bradley, Ratcliffe och Currow (2016) beskrevs olika aspekter ur 

patientens perspektiv som har visat sig ha betydelse när det gäller livskvalitet i livets 

slutskede; Att behålla den kognitiva förmågan upplevs viktigt av många patienter, att vara 

medveten om vad som pågår är essentiellt. Det emotionella tillståndet spelar stor roll när det 

gäller känslan av livskvalitet. Sorg, oro, frustration, rädsla, skuld, osäkerhet och lycka är 

känslor som kan ersätta varandra. När det gäller själva vården är det viktigt att den är 

tillgänglig vilket främjar känslan av trygghet. Färre vårdtillfällen och korta väntetider ökar 

livskvaliteten och relationen med vårdpersonalen lyfts fram som en viktig del. Vårdens 

lokalisation är också av betydelse, vissa patienter anser att vården på sjukhus är betydligt 

bättre än den vård de skulle fått hemma, medan vissa patienter värderar möjligheten att få 

vård och att dö hemma högt. Självbestämmande är en annan viktig del, det kan handla om att 

göra egna val gällande behandling och dagliga aktiviteter. Även den fysiska hälsan har stor 

betydelse, att orka fortsätta med aktiviteter och intressen som tidigare ger en känsla av 

livskvalitet. Förberedelserna inför sin egen död är viktiga, detta inkluderar exempelvis att 

förbereda begravningen, att ta farväl av familj och vänner och att lösa ouppklarade konflikter. 

Det minskar känslan över att lägga en börda på andras axlar, och det underlättar i sin egen 

förberedelse inför vad som ska ske. Att behålla sitt sociala kontaktnät och att ha en roll i 

samhället värderas högt och ger en känsla av normalitet. Spirituella aspekter som hopp, 

mening och tröst lyfts fram av många patienter, att känna en mening med livet är nödvändigt 

för livskvaliteten. Även miljön beskrivs som en betydande aspekt och många patienter 

förklarar vikten av att ha tillgång till naturen. Att kunna gå ut och njuta av träden, blommor, 

luften och färgerna och att höra fåglar kvittra ger en känsla av livskvalitet. 
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I en studie av Hunstad och Svindseth, (2011) beskrev patienter vad som associeras med en 

god död. Deltagarna rapporterade att de behövs en mer holistisk vård, de upplevde att 

sjuksköterskorna inte lyssnade på dem och deras närstående och att de skulle uppskattat om 

sjuksköterskan tagit sig mer tid att prata, det upplevdes också viktigt att kunna kontakta 

vårdpersonalen när som helst på dygnet. Deltagarna beskrev också att det var svårt att hantera 

smärta och andra symtom som exempelvis illamående och trötthet och ansåg att 

sjuksköterskor bör vara mer uppmärksamma på både fysiska och psykiska förändringar. Att 

acceptera döden togs upp som en aspekt vilket beskrevs som ett kontinuum från hopp om 

överlevnad till att erkänna att döden är oundviklig. Att acceptera döden kan vidare leda till 

beslutsfattande om viktiga frågor gällande livets slut. 

 

Enligt en studie av Johnsen, Ross, Petersen, Lund och Groenvold, (2012) om nöjdhet bland 

närstående till personer med avancerad cancer framkom att det finns ett stort missnöje med 

vården. Närstående var missnöjda med tiden det tog för att ställa diagnos och tiden det tar att 

behandla symtom. Det framkom även missnöje när det gäller information från vårdpersonal 

samt ett stort missnöje med symtombehandling och familjesamtal. Det visade sig att yngre 

anhöriga generellt var mer missnöjda än äldre. Johnsen, et al (2012) menar att det är viktigt 

med utvärderingar för att utveckla avancerad vård, i dessa spelar anhöriga en stor roll då de 

tar ett stort vårdansvar. Det är av stor vikt att anhöriga är nöjda med vården och får sina 

förväntningar tillgodosedda då de visat sig att anhöriga som är missnöjda under vårdtiden får 

en svårare sorgeprocess efter den närstående har avlidit.  

 

Enligt Socialtjänstlagen (SOL, 2001:453) 5:e kapitel 10 § ska personer som vårdar en 

närstående som är långvarigt sjuk eller äldre erbjudas stöd från socialnämnden för att 

underlätta. Det är viktigt att hälso- och sjukvården och socialtjänsten tar ställning till hur ett 

stöd till närstående bör utformas. Syftet med stödet är att förebygga ohälsa hos närstående och 

att hjälpa dem klara av svårigheter under sjukdomstiden och även efter dödsfallet på ett bra 

sätt. Stödet kan utformas på olika sätt som exempelvis erbjudande att delta i vården men även 

emotionellt stöd i form av samtal och praktisk hjälp som att få hjälp med hushållssysslor eller 

att bli avlöst några timmar (Socialstyrelsen, 2013). 

Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången att sjuksköterskor i palliativ vård har en 

komplex roll. De ska kunna stötta och förbereda patienter och närstående inför den stundande 

döden vilket kan vara emotionellt påfrestande. Kunskap om sjuksköterskors upplevelser av att 
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vårda patienter och närstående i livets slutskede kan användas för att utveckla den palliativa 

vården. Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av palliativ 

vård i livets slutskede. 

 

Metod 

För att svara på syftet sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård i livets slutskede har en 

kvalitativ metod valts. Denna metod passar bra när man vill fokusera på människors 

upplevelser i omvårdnadsstudier där syftet är att uppnå en sammanfattad och bred beskrivning 

av fenomenet som undersöks (Elo & Kyngäs 2008).  

 

Litteratursökning  

Litteratursökningen utfördes i databaserna Cinahl och PubMed. Sökningarna gjordes i fritext 

samt med Cinahlheadings och Meshtermer och sökorden som användes var end of life care, 

palliative care, nursing, nurse perspective, nurse perception, nurse support och nurses role. 

Enligt Willman et al. (2011, s.72) är de booleska sökoperatorerna AND, OR och NOT ord 

som kombinerar söktermerna på olika sätt genom att separera eller förena dessa. Är orden rätt 

kombinerade kan sökningen riktas till ett avgränsat område och hjälpa till att ta fram relevant 

litteratur. Sökorden söktes först var för sig och kombinerades sedan med de AND för att 

begränsa sökningen och OR för att vidga sökningen. Inklusionskriterier var att artiklarna 

skulle utgå från ett sjuksköterskeperspektiv. Enligt Friberg (2017, s.77) underlättas urvalet 

genom att sökningen avgränsas och på så sätt sorteras litteratur som inte är relevant ut.  De 

begränsningar som användes vid denna litteratursökning var peer reviewed för att endast få 

med vetenskapligt granskade artiklar, artiklarna skulle vara publicerade de senaste 10 åren, 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska och finnas i full text. 
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Att beskriva sjuksköterskans upplevelse av palliativ vård i livets slutskede. 

CINAHL 2017 09 19 Begränsningar: English language, publication date 2007-2017, peer review, full text. 

Söknr      *) Söktermer     Antal träffar Antal valda 

1 FT End of life care      3,839 0 

2 FT Nursing 118,679 0 

3 FT Palliative care 12,975 0 

4 CH Nurse perspective 1,104 0 

5 CH Nurse perception 1,994 0 

6  S1 AND S2                1,225 0 

7  S1 AND S5 51 6 

8  S3 AND S5 53 3 

9  S1 OR S3 14,874 0 

10  S4 OR S9 81 4 

11  S4 OR S5 2,986 0 

12  S9 AND S11 159 0 

13 FT Nurse support 7,172 0 

14  S11 AND S12 AND S13 13 1 

15 FT Nurses role 20,927 0 

16  S13 OR S15 27,049 0 

17  S11 AND S12 AND S16 41 1 

*CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT – fritextsökning. 
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Tabell 2 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Att beskriva sjuksköterskans upplevelse av palliativ vård i livets slutskede. 

PubMed 2017 09 21 Begränsningar: Abstract, Full text, published 2007-2017, English 

Söknr *) Sökterm Antal träffar Antal valda 

1 MSH End of life care 21963 0 

2 MSH Nurse perspective 3288 0 

3  S1 AND S2 157 0 

4 MSH Palliative care AND S2 148 3 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed.  

 

Kvalitetsgranskning 

Arton vetenskapliga studier kvalitetsgranskades utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevanis 

(2011) granskningsprotokoll bilaga H för kvalitativa artiklar. Studiernas kvalitet bedömdes 

med hjälp av av en poängskala där ett positivt svar gav ett poäng och ett negativt svar gav 0 

poäng. Poängen räknades om till procent som gav en indikation på om studien är av låg (60-

69%), medel (70-79%) eller hög (80-100%) kvalitet. Av de 18 granskade artiklarna hade 14 

artiklar hög kvalitet och 4 medel kvalitet, alla dessa inkluderades i analysen (Tabell 3). 

Genom att använda sig av procentberäkning istället för absoluta tal ökar möjligheten att 

jämföra olika studier Willman et al. (2011, s. 108). 
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Tabell 3 Översikt över vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=18) 

Författare/ 

År 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Andersson, 

Salickiene & 

Rosengren 

2016 

Sverige 

Kvalitativ 6 Kvalitativa 

deskriptiva 

intervjuer/ 

Manifest analys 

Att kunskap och erfarenhet 

hos sjuksköterskan är viktigt 

när man arbetar i palliativ 

vård. 

Hög 

Arnaert, Megan 

Wainwright 

2009 

Canada 

Kvalitativ 5 Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer/ 

Innehållsanalys 

Vikten av samarbete, 

förbättrar patienternas kvalitet 

på vården och deras 

livskvalitet. 

Hög 

Boot & Wilson 

2014 

Storbritannien 

Kvalitativ 8 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Induktiv analys 

Att det är en utmaning att 

planera avancerad vård. Att 

relationen med patienten är 

viktig beslutsfattandet. 

Hög 

Calvin, Lindy & 

Clingon 

2009 

USA 

Kvalitativ 19 Kvalitativa 

intervjuer/ 

Innehållsanalys 

Vikten av att främja 

närståendes närvaro, att hitta 

rätt timing och att erkänna 

läkarens befogenhet när det 

gäller beslutsfattande. 

Hög 

Garner, 

Goodwin, Mc 

Swenney & 

Kirchner 

2013 

USA 

Kvalitativ 10 Individuella 

intervjuer/ 

Innehållsanalys 

Vikten av att utveckla 

kommunikation och 

patientcentrerad vård för att 

öka livskvaliteten. 

Hög 

Griggs 

2010 

Storbritannien 

Kvalitativ 17 Kvalitativa 

intervjuer/ 

Tematisk analys 

Vikten av symtomkontroll, 

ärlighet, kommunikation, 

patientfokuserade val, respekt 

för önskemål. 

Hög 

Hosie, Lobb, 

Agar, Davidson 

och Phillips   

2014 

Australien 

Kvalitativ 30 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Tematisk analys 

Deltagarna beskrev hur 

svårigheter i den palliativa 

vården kan avhjälpas. 

Hög 

Lopez, 

2007 

Singapore 

Kvalitativ 9 Ostrukturerade 

öppna intervjuer/ 

Innehållsanalys 

Att lidande uttrycks på olika 

sätt och vikten av familjens 

inblandning för att lindra 

lidande. Patienten och 

närståendes lidande påverkar 

också sjuksköterskan. 

Hög 

Mahon & 

McAuley 

2010 

USA 

Kvalitativ 12 Kvalitativa 

intervjuer/ 

Tematisk analys 

Upplevelserna fokuserade på 

symtomlindring. 

Medel 

McCallum, 

McConigley 

Kvalitativ 5 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Illustrerar sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda i 

Medel 
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2013 

Australien 

Tematisk analys livets slut och presenterar 

hinder för att uppnå en ideal 

död. 

McMillen 

2008 

Storbritannien 

Kvalitativ 8 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Tematisk analys 

Sjuksköterskorna ser sig ha en 

viktig roll i palliativ vård. 

Sjuksköterskor beskriver även 

deras upplevelser av att 

avsluta behandling. 

Hög 

Näppä, 

Rasmussen, 

Axelsson och 

Lindqvist 

2014 

Sverige 

Kvalitativ 17 Intervjuer/ 

Narrativ analys 

Sjuksköterskans förhållande 

till patienten; patientens 

allmänna tillstånd. 

Möjligheten att reflektera 

tillsammans med patienter, 

släktingar och / eller läkare, 

meningsfullheten av 

behandling. 

Medel 

Oosterveld-Vlug 

et al. 

2013 

Holland 

Kvalitativ 28 Kvalitativa 

deskriptiva 

intervjuer/ 

Tematisk analys 

Att det är viktigt att värna om 

patientens förmåga att behålla 

individualitet och värdighet. 

Hög 

Paganini & 

Bousso 

2015 

Brasilien 

Kvalitativ 14 Individuella 

kvalitativa 

inspelade intervjuer 

På grund av komplexiteten i 

slutet av livet måste 

sjuksköterskor anta en 

proaktiv attityd som sätter 

dem in i beslutsprocessen. 

Hög 

Pavlish och 

Ceronsky 

2009 

USA 

Kvalitativ 33 Fokusgrupps- 

intervjuer/ 

Narrativ analys 

Palliativ vård beskrivs som en 

process som lindrar lidande 

och ger välbefinnande till 

patienter och närstående. 

Hög 

Seyedfatemi, 

Borimnejad, 

Mardani 

Hamooleh och 

Tahmasebi 

2014 

Iran 

Kvalitativ 15 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Innehållsanalys 

Hur patienter hanterar fysisk 

smärta och hur de blir mentalt 

förberedda inför döden. 

Hög 

Stayer & 

Lockhart 

2016 

USA 

Kvalitativ 12 Individuella 

intervjuer/ 

Hermeutisk 

fenomenologisk 

analys 

Att ge palliativ vård till barn 

är komplext enligt 

sjuksköterskor. Support från 

kollegor är av stor vikt. 

Hög 

Verschuur, Groot 

och van der 

Sande 

2014 

Holland 

Kvalitativ 19 Fokusgrupps- 

Intervjuer 

Sjuksköterskors engagemang i 

proaktiv palliativ vård är 

viktig för att stödja 

patienterna att hantera den 

palliativa vården. 

Medel 
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Analys 

Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats enligt Elo och Kyngäs 

(2008) som beskriver att all innehållsanalys bygger på en mindre klassificering av textens 

många ord. Analysen kan delas in i tre huvudfaser: förberedelse, organisation och 

rapportering och processen av den induktiva innehållsanalysen innefattar öppen kodning, 

skapande av kategorier och abstraktion. Analysarbetet inleddes med att vi läste igenom de 

vetenskapliga artiklarna till dess att vi fick en förståelse för dess innehåll. Enligt Elo och 

Kyngäs, (2008) är detta det första steget i processen och syftar till att få förståelse för data i 

dess helhet. Därefter sorterade vi ut textenheter som svarade mot syftet och översatte dessa till 

svenska. Sedan kondenserades textenheterna från överflödig text så att endast det väsentliga 

återstod och varje textenhet kodades med ett nummer för att kunna spåras tillbaka till original 

texten. Till sist grupperades små kategorier med liknande innehåll ihop till större kategorier 

och dessa kategorier grupperades ihop till huvudkategorier (jfr. Elo & Kyngäs, 2008). 

Analysen resulterade i 5 slutgiltiga kategorier (Tabell 4) som sedan presenterades i brödtext i 

resultatet. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier som presenteras i tabell 4. Därefter presenteras 

kategorierna i löpande text med citat från orginal artiklarna som styrker resultatet. 

 

Tabell 4 Översikt av slutgiltiga kategorier (n= 5) 

Kategorier 

Att vilja ge en god omvårdnad 

Att ärlig kommunikation är betydelsefull 

Att en förtroendefull relation lindrar lidande 

Att kunna arbeta självständigt och samverka i ett team 

Att känslomässigt engagemang är både tungt och stärkande 
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Att vilja ge en god omvårdnad 

I ett flertal studier (Lopez, 2007; Mahon & McAuley, 2010; McCallum & McConigley, 

2013; Mc Millen, 2007; Pavlish & Ceronsky, 2009) beskrev sjuksköterskorna det som sin 

omvårdnadsroll att ge stöd och tröst, att skydda patienterna från onödigt lidande och att ge 

lämplig smärtlindring betraktades som nödvändigt. De beskrev den palliativa vården som en 

process som kontrollerar symtom och hjälper patienter att kunna hantera situationen. 

Sjuksköterskor beskrev även hur de använde sin närvaro genom att bara finnas där, lyssna 

och hålla handen. Att arbeta efter ett holistiskt synsätt ansågs hjälpa patienter och även 

anhöriga att lindra lidande och uppnå patienternas önskemål avseende livskvalitet. 

Sjuksköterskor i studier (Calvin, Lindy & Clingon, 2009; McCallum & McConigley, 2013; 

Mc Millen, 2007) beskrev att de ibland upplevde att patienten fick lida genom att leva 

längre än vad som var mänskligt på grund av att läkare inte ville släppa taget, att läkare i 

allmänhet behandlar för länge för att de kämpar för patientens liv över allt annat. 

Sjuksköterskor beskrev att de ofta upplevde att de ville avsluta behandlingen tidigare än 

läkare. 

 

I’ve asked physicians, ‘Are we going to change code status?’ ‘Well, why would we 

want to do that?’ That’s the response I got one day; yet, the day before, he said, 

‘Well, I don’t think there’s much else we can do for this person.’ I’m like, ‘I must 

have missed something.’ (Calvin et al., 2009, sid 218). 

 

Sjuksköterskor i två studier (Griggs, 2010; McCallum och McConigley, 2013) beskrev hur 

viktigt det var att även de närstående hade det bra, att sjuksköterskor är de som jobbar nära 

familjen och de bör stötta och se till deras önskemål. Det upplevdes viktigt att finnas där för 

familjen som ett stöd även efter att patienten har avlidit.           

I studier (Mahon & McAuley, 2010; Verschuur et al. 2014) beskrev sjuksköterskor vikten 

av att inleda den palliativa vården så fort som möjligt, detta för att förbättra patientens 

livskvalitet och för att patienterna ska hinna med att göra och avsluta vissa saker. En annan 

viktig aspekt som framkom i två studier (Lopez, 2007; McCallum McConigley, 2013) var 

att aldrig låta någon patient dö ensam, sjuksköterskor tyckte att det var de närståendes plikt 

att finnas där men att alla närstående inte vill det. De beskrev att om en patient inte har 
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någon närstående i närheten är det deras plikt att sitta med den döende, detta var ett sätt att 

skydda patienten från att känna sig ensam och rädd. 

 

Families I have known who have shied away from it and want to wait for the call 

rather than be there and then they want to see the body afterward which does not 

make sense to me. Be there before to give them comfort, rather than afterward. 

When she knows you're there. That bothers me a lot.(Lopez, 2007, sid 145). 

 

Sjuksköterskor i Garner et al., (2013) studie beskrev fenomenet att våga gå utanför de 

normala ramarna som en del i den palliativa vården, att göra saker utöver det vanliga och 

kunna känna att det är okej att följa sin instinkt snarare än de utstakade riktlinjerna för att 

kunna ge tröst åt patienter och anhöriga. Sjuksköterskor i Boot och Wilson (2014) studie 

beskrev att det var deras plikt att göra sitt bästa för att patienten skulle få sina önskemål 

uppfyllda. 

 

It is about being open to the situation, open to the suggestions of both the patient, if 

able, and the family and being open to all possibilities, even those that are 

somewhat unusual. (Garner et al., 2013, sid 238). 

  

Att ärlig kommunikation är betydelsefull 

I ett flertal studier (Boot & Wilson, 2014; Calvin, Lindy & Clingon, 2009; Griggs, 2010; 

Pavlish & Ceronsky, 2009) framkom att en ärlig kommunikation är viktigt men att det är en 

balansgång då inte alla patienter/närstående är redo att ta emot all information. 

Sjuksköterskor i studierna av Boot och Wilson (2014) samt Calvin, Lindy och Clingon 

(2009) beskrev svårigheter i att veta när det är rätt läge att öppna konversationen om 

avancerad vård i livets slutskede. Om patienten inte är redo att prata kan det medföra att 

denne distanserar sig varför det beskrevs som viktigt att försöka känna av när denne ger en 

möjlighet att prata och backa om det blir nödvändigt. Vissa patienter beskrevs aldrig bli 

redo vilket måste respekteras, men att dem ska finnas där ifall dagen kommer då patienten 

vill prata. 

 

She said, “Look I just don’t want to know, I want to go on a day to day basis and 

that is how I cope” ... but if I am present there is more chance that when she is 
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ready she will share it with me. But I also have to accept that some people are never 

ready. It is to establish that Relationship.’ (Boot & Wilson, 2014, sid 12). 

 

Sjuksköterskor i Calvin, Lindy och Clingon, (2009) studie beskrev även svårigheter när det 

gäller hur mycket information och på vilket sätt de bör ge information till närstående. 

Svårigheten upplevdes ofta uppstå på grund av att läkaren inte var ärlig och berättade som 

det var för närstående. 

 

You try to lead them [family members] without being obvious about it. And you 

don’t flat out just say he’s [the patient] not going to make it and there’s nothing else 

we can do, because he/she [one physician] will go out there and tell them, ‘Oh yeah, 

he’s looking better today.’ And you just told them that you’re not sure he’s going to 

make the day. So you just learn to walk on that line there with those types of 

patients. (Calvin et al., 2009, sid 218). 

 

Sjuksköterskor i studien av Griggs (2010) beskrev sig uppleva att det var svårt att få ett 

definitivt besked från läkaren om hur fortsatt vård för patienten skulle bedrivas, de beskrev 

också att det var svårt att få läkaren att sätta sig ner tillsammans med patienten för att 

planera fortsatt vård. I studien av Mc Millen (2007) beskrev sjuksköterskor att det är 

läkarens beslut om att dra in behandling för patienten och att det är skönt att inte vara den 

som måste ta det beslutet. Deras roll beskrevs däremot vara att stötta läkaren i sitt 

beslutsfattande genom att informera om situationen och att ge sin åsikt. 

I en studie av Seyedfatemi et al. (2014) beskrev sjuksköterskor att fysisk smärta inte bara 

behöver behandlas med läkemedel utan kan även underlättas av en god kommunikation. 

Sjuksköterskorna menade att det gick att hantera den fysiska smärtan bättre om patienterna 

kunde tala om sina innersta känslor. Att tala med patienterna om eventuella biverkningar 

påverkade också patienternas val av att ta opioider eller ej. 

 

Before injecting opioids, if we talk to the patients, the patients start talking about 

their illnesses, and it relieves their pain a lot. In such cases, the patients come to the 

conclusion that they aren’t in need of any opioids. (Seyedfatemi et al., 2014, sid 71). 
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I studier (Calvin et al., 2009; Griggs, 2010) beskrev sjuksköterskor vikten av en öppen och 

ärlig kommunikation för att patienten skulle uppnå en god död samt att finnas som stöd för 

närstående när patienten inte längre är vid medvetande. Samtidigt beskrev sjuksköterskor att 

det upplevdes svårt att lämna dåliga besked till patienter och närstående men att de ändå 

fick göra det då patienter och närstående har rätt att veta hur pass sjuka de är, att vara ärlig 

med hur illa ställt det var beskrevs som viktigt. Sjuksköterskorna beskrev även att de hellre 

ville att det var läkaren som först talade med patient och närstående då de som 

sjuksköterskor ofta hade svårt att svara på frågorna som uppkom efter ett besked om dålig 

prognos. 

 

Usually, I don’t talk to the families, unless I’ve already talked to the doctors and 

know what’s going on. I want the doctors to talk to the families first, because there 

are a lot of questions they’ll ask and I’ll just tell the family, ‘That is a doctor 

question. I, as a nurse, can’t answer that for you. (Calvin et al., 2009, sid  218). 

 

Att en förtroendefull relation lindrar lidande 

I ett flertal studier (Boot & Wilson, 2014; Lopez, 2007; Mahon & McAuley, 2010; 

McCallum & McConigley, 2013; Oosterveld-Vlug et al., 2013; Pavlish & Ceronsky, 2009; 

Seyedfatemi et al., 2014) framkom vikten av att skapa en god relation till patient och 

närstående. Sjuksköterskor beskrev i studier (Boot & Wilson, 2014; Hosie, Lobb, Agar, 

Davidson & Phillips, 2014; Pavlish & Ceronsky, 2009) att patientens förtroende för dem 

hade stor betydelse för att de skulle kunna lita på dem som sjuksköterskor. För att uppnå 

detta förtroende måste de dock först lära känna patienten som person. Det beskrevs också 

som viktigt att vårda relationen och inte gå för fort fram då det fanns en risk att rasera det 

förtroende som hade byggts upp (Boot & Wilson, 2014). 

Sjuksköterskor i studierna av (Lopez, 2007; Seyedfatemi, Borimnejad, Hamooleh & 

Tahmasebi, 2014) beskrev vikten av att de finns där som ett stöd för både patient och 

närstående, vilket lindrar lidandet och gör det lättare att hantera situationen. Att respektera 

även närståendes behov utöver patientens behov beskrevs som viktigt (Boot & Wilson 

2014; Calvin, Lindy och Clingon, 2009; Paganini & Bousso, 2014). 

 

‘If a patient is well-supported by a nurse, they better accept the palliative treatment 

and care. They show more interest in treatment, and they feel less pain because they 
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think they’ve got a support. If a patient is supported by nurses, even if he is suffering 

a lot, he can handle it.’(Seyedfatemi et al., 2014, s.72). 

 

Sjuksköterskor i studier (Boot & Wilson, 2014; Mahon & McAuley, 2010; Oosterveld-Vlug 

et al., 2013) beskrev det som viktigt att patientens autonomi bibehålls. Idealet upplevdes 

vara att patienten själv fattar beslut om sitt öde, men om inte patienten själv kan bestämma 

så bör det vara någon som patienten har pekat ut, det ansågs inte optimalt att sjuksköterskan 

fattar beslut.  

 

The patient should decide; the patient, first and foremost. And then . . . if they’re 

unable, then whoever they appointed. . . . We shouldn’t make that Decision. (Mahon 

och McAuley, 2010, sid.146). 

 

I studier (Boot & Wilson, 2014; McCallum & McConigley, 2013; Oosterveld-Vlug et al., 

2013) tog sjuksköterskor upp vikten av att skydda patientens integritet och värdighet och 

menade att beroende hotar värdigheten hos alla patienter. Att skydda värdighet beskrivs 

bland annat om att behandla patienten som du själv skulle vilja bli behandlad samt att 

bemöta patienterna med respekt, att ge vård och omvårdnad enligt patientens önskemål, att 

vårda med uppmärksamhet, samt att ta patienten på allvar. Ett exempel på hur patientens 

integritet skyddas anges vara att stänga gardinerna mellan patienterna. Sjuksköterskor i 

studien av McCallum och McConigley (2013) beskrev att det är ett privilegium att ta hand 

om den döda kroppen. Personen förtjänar att detta görs ordentligt och med lika mycket 

respekt för personen som när denne levde. 

 

Treating other people as you yourself would want to be treated: that is the key 

feature of dignity for me. . . . respectful, that is definitely the most important thing I 

think, a respectful approach and treatment (Oosterveld-Vlug et al., 2013, sid 4). 

 

Att kunna arbeta självständigt och samverka i team 

I ett flertal studier (Arnaert & Wainwright, 2009; Griggs, 2010; Hosie, Lobb, Agar, 

Davidson & Phillips, 2014; Näppä, Rasmussen, Axelsson & Lindqvist, 2014; Paganini & 

Bousso, 2014; Pavlish & Ceronsky, 2009) framkom vikten av både självständiga 

bedömningar och beslutsfattande samt vikten av att samarbeta som ett team. Sjuksköterskor 
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i en studie (Arnaert & Wainwright, 2009) beskrev att det gav en trygghet att ha kollegor att 

vända sig till och att reflektera med. I studier av (Hosie, Lobb, Agar, Davidson & Phillips, 

2014; Näppä, Rasmussen, Axelsson & Lindqvist, 2014) beskrev sjuksköterskor att det var 

viktigt att kunna göra en bedömning av patienten vid varje möte för att kunna upptäcka 

förändringar och göra något åt det i tid men dem påpekade samtidigt att deras bedömning 

inte alltid respekterades av läkaren. Dem beskrev sig därför uppleva en känsla av 

maktlöshet och att dem ibland var tvungna att göra saker som gick emot deras vilja för att 

läkaren har tagit det beslutet. Att sitta med på team möten beskrevs i studien av (Hosie et 

al., 2014) som en stor fördel då det gav dem möjlighet att framföra sina 

patientobservationer. 

 

There’s the multidisciplinary meeting which they have once a week. a lot of the 

nursing staff attend. it’s amazing the insights that nurses can give. when you’re 

working with (patients) for eight hours a day. (Hosie, Lobb, Agar, Davidson och 

Phillips, 2014, sid 822). 

 

I studier (Griggs, 2010; Pavlish och Ceronsky 2009) beskrevs teamarbete som en av de 

viktigaste aspekterna i palliativ vård, det upplevdes vara effektivt och processen blev 

smidigare när personalen arbetade tillsammans och mot samma mål. Sjuksköterskor i 

studien av Pavlish och Ceronsky, (2009) beskrev att dem som sjuksköterskor ofta blev en 

mellanhand för allting, för patienten som har fått en palliativ diagnos kändes det ensamt om 

inte alla som var inblandade i processen var på samma sida. 

 

Nursing gets put in the middle of everything. Dietary, pharmacy, supplies, 

therapists, doctors, families, social workers, home health coordinators … we’re in 

the middle of it. The logistics of coordination are very difficult. (Pavlish & Ceronsky 

2009, sid 408). 

 

Att känslomässigt engagemang är både tungt och stärkande 

I ett flertal studier (Andersson, Salickiene & Rosengren 2015; Arnaert & Wainwright 2008; 

Lopez, 2007; Mc Millen 2007; Stayer & Lockhart 2016) framkom att sjuksköterskor ofta 

blev känslomässigt påverkade av sitt arbete och sina patienter. Sjuksköterskor i en studie 

Mc Millen, (2008) beskrev sig uppleva det som svårt när deras patients behandling blev 
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indragen. Detta på grund av att de lärt känna personen och dess familj och blivit 

känslomässigt involverad. De beskrev också att det upplevdes svårare när det gällde unga 

patienter eller patienter som de själva kunde identifiera sig med. Nya sjuksköterskor 

beskrev sig uppleva svårigheter när det gäller att vara den som avslutar behandlingen, att 

det kunde kännas som att dem påskyndar döden. Sjuksköterskor i studien av Lopez, (2007) 

beskrev att de fick ett känslomässigt band till sina patienter och att en känsla av hjälplöshet 

uppkom när de såg sina patienter lida, och när patienten sedan avled upplevdes känslor av 

sorg och saknad. 

 

I kind of feel all of them are my grandparents. So I kind of developed a close 

relationship with them and I love them all the same, but some of them, a couple of 

them when I developed attachment. It is hard. (Lopez, 2007, sid 146). 

  

Sjuksköterskor i studier (Andersson, Salickiene & Rosengren, 2015; Stayer & Lockhart, 

2016) beskrev att det kunde vara svårt att släppa tankarna på patienterna efter arbetstid och 

att ha stöttande kollegor var ovärderlig. Positiva känslor som meningsfullhet och 

tacksamhet framkom och främst fick dem detta från närstående. Att vårda döende upplevdes 

vara ett stort ansvar men att det gav mycket tillbaka och en känsla av att bli stärkt som 

person.  Sjuksköterskor beskrev även upplevelser av att bli medveten om sin egen 

dödlighet, vilket ledde till perspektiv på livet och uppskattning över sitt eget liv. I Arnaert 

och Wainwright (2008) studie beskrevs arbetet som emotionellt krävande men dock inte 

som en källa till stress utan att det var viktigt att kunna bli emotionellt påverkad utan att bli 

överväldigad. 

 

“I find it certainly demanding at times and very emotional, but for some reason or 

other I guess perhaps that what years sometimes do for us: we see all those sides of 

life, all the difficult things we ourselves have to go through and other people as well, 

and I can somehow fit in there and manage that without being overwhelmed, you 

know?” (Arnaert och Wainwright, 2008, sid 360). 
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Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av palliativ vård i 

livets slutskede. Analysen resulterade i fem kategorier; Att en förtroendefull relation lindrar 

lidande; Att ärlig kommunikation är betydelsefull; Att kunna arbeta självständigt och 

samverka i team; Att vilja ge en god omvårdnad; Att känslomässigt engagemang är både 

tungt och stärkande. 

I denna litteraturstudies resultat framkom att sjuksköterskor upplever att det vid omvårdnad i 

livets slutskede är deras roll att ge en god vård och omvårdnad samt att skydda patienterna 

från att lida. I studien av Thorup, Rundqvist, Roberts och Delmar (2011) framkom att det kan 

vara svårt för sjuksköterskor att finnas där för en patient som lider och att det krävs mod för 

att kunna se och stanna hos patienten som lider. Om patientens problem är så stora att det inte 

finns något att göra kan det leda till att sjuksköterskor distanserar sig. Utan mod finns ingen 

möjlighet att förutse patientens reaktion i svåra situationer. Att ge en professionell vård 

handlar om medlidande kombinerat med ödmjukhet och ska ges på en kärleksfullt men inte 

överbeskyddande sätt. Sjuksköterskor bör ge patienten en känsla av att vara i goda händer. I 

denna studies resultat framkom att lindra lidande kunde göras genom att ge stöd och tröst på 

olika sätt, det kunde handla om att ge lämplig smärtlindring eller att bara finnas där och lyssna 

och hålla handen. Enligt (Ternestedt & Österlind, 2013, s.478) kräver en god vård i livets slut 

att sjuksköterskan kan anpassa kunskaper till en viss person i en viss situation. Behoven och 

förväntningarna på vården kan skifta, det kan handla om att ge symtomlindring, att finnas där 

för att lyssna eller att hjälpa patienten att umgås med sin familj eller att uppmuntra till 

reflektion. I studiens resultat framkom även att sjuksköterskor upplevde det som en svårighet 

att se att läkarna ibland behandlade patienterna för länge med livsuppehållande åtgärder vilket 

ledde till att patienterna fick lida i onödan. Sjuksköterskor beskrev också vikten av att ingen 

människa ska behöva dö ensam och att om ingen närstående finns där är det deras plikt att 

finnas där för att skydda patienten från att känna sig ensam och rädd.  

Enligt Ericson-Lidman et al (2012) har sjuksköterskor en önskan om att göra gott för 

patienten och att när de inte lyckas uppfylla detta skapas dåligt samvete. Tidsbrist och 

organisationens struktur kan vara orsaker till att misslyckas, och att nästan dagligen 

misslyckas med att ge den vård och omvårdnad en patient behöver skapar känslor av 

otillräcklighet. Vi som författare anser att detta är ett problem i dagens sjukvård. 
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Sjuksköterskor har en plikt och en stor vilja att göra gott men lyckas inte alltid på grund av 

den höga arbetsbelastningen som råder. Detta kan leda till känslor av otillräcklighet och 

hjälplöshet och kan vidare leda till sjukskrivningar, uppsägningar, hotad patientsäkerhet och 

ökade kostnader. 

I resultatet i denna litteraturstudie framkom betydelsen av en ärlig och öppen kommunikation 

vid omvårdnad i livets slutskede. Sjuksköterskor beskrev det som en svårighet att ge patienter 

och närstående besked om hur pass allvarligt sjuk patienten men upplevde samtidigt att det är 

deras plikt att informera då de har rätt att veta. Sjuksköterskor beskrev en önskan om att 

läkaren skulle vara den som först informerar patient och närstående om en dålig prognos då 

det kan vara svårt att svara på frågor som uppkommer. Det upplevdes således svårt att vara 

ärlig och samtidigt skydda patienten då alla patienter inte är mottagliga för information om sin 

sjukdom och prognos. Detta stämmer överens med Smith (2014) studie om närstående till 

barn med kronisk sjukdom, som beskrev att det är en svårighet att ha öppen och ärlig 

kommunikation och samtidigt ge hopp. Förnekande är en stark coping strategi som gör att 

familjen klarar situationen. Det kan därför vara meningslöst att vara totalt ärlig mot en patient 

och dennes närstående, dock bör sjuksköterskan vara så ärlig som möjligt. När sjuksköterskor 

misslyckas med att informera patienten ärligt så tar de ifrån patienten dess självbestämmande 

och deras rätt till att ta informerade beslut om framtida vård. I denna studies resultat framkom 

att det kan vara viktigt att försöka känna av vid vilket tillfälle, hur mycket information som 

kan ges och på vilket sätt informationen ska ges. Paterson (2013) menar att god 

kommunikation är av stor vikt och det är en av de saker patienter är mest missnöjda med när 

det gäller deras upplevelser av vård. Det blir lätt missförstånd även om informationens som 

lämnats är adekvat och även om den som lämnar informationen försäkrar sig om att den har 

evidens. Därför kan det vara bra att lämna både muntlig och skriftlig information. Det är 

också viktigt att regelbundet prata med patienten om vad de redan vet och uppdatera denne 

om vård och behandling.  

I resultatet av denna litteraturstudie framkom att sjuksköterskor anser att en förtroendefull 

relation kan lindra lidande och göra det lättare för patienten att hantera situationen. Det 

beskrevs dock vara en utmaning att uppnå detta förtroende då det krävs att sjuksköterskan 

först lär känna patienten som person. Detta stämmer överens med Berg och Danielson, (2007) 

som menar att en god relation bygger på förtroende och har stor betydelse för patientens 

välmående. Enligt dem finns dock svårigheter i att forma en relation om sjuksköterskors 

möten med patienter är korta i och med att det tar tid att sätta sig in i patientens situation, 
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möjligheterna att lära känna patienten är då väldigt begränsade. I denna studies resultat 

framkom inte hur ofta och länge sjuksköterskor träffade patienterna men att de satte stort 

värde i att vårda relationen då det finns en risk att rasera det förtroende som byggts upp. I Bell 

och Duffy (2008) studie beskrivs att förtroende är essentiellt i sjuksköterskors arbete och att 

det är något som uppkommer mellan lika kompetenta vuxna och att det därför är svårt att 

förklara förtroende inom omvårdnad då relationen mellan sjuksköterska och patient är 

olikvärdig. Med förtroendet inom omvårdnad menas dock att patienten har en tro på att 

sjuksköterskan vill dennes bästa. Att inge förtroende och förtroendefulla relationer är 

komplext och det lägger höga förväntningar på sjuksköterskor som ska verka trovärdig mot 

alla patienter. 

 

I studiens resultat framkom att sjuksköterskor upplever det viktigt att ge en personcentrerad 

vård genom att skydda patientens integritet och värdighet i livets slutskede. Detta beskrevs 

handla om att bemöta patienten med respekt, att ge omvårdnad enligt patientens önskemål 

samt att ta patienten på allvar. Detta stämmer överens med en studie av (Berg & Danielson, 

2007) där patienter beskrev vikten av att bli sedd och respekterad och att själv få vara med 

och ta beslut. Enligt Ternestedt och Österlind (2013, s. 475-478) är utgångspunkten i den 

personcentrerade vården patientens självbild, detta handlar om patientens beskrivning av sig 

själv och sin sjukdom och vad som är betydelsefullt för just honom/henne. Vården ska 

utformas i samråd med patienten och dess närstående och även när patienten inte längre kan 

kommunicera sina behov ska patienten ses som ordförande i planeringen av vården. Detta 

betyder att sjuksköterskan ska kunna tolka kroppsliga uttryck och genom sina sinnen försöka 

förstå patientens hälsotillstånd. 

Vikten av personcentrerad vård framkom således både i vår studies resultat samt i andra 

studier och såväl sjuksköterskor som patienter är överens om att det är av stor betydelse. Dock 

anser vi att det i dagens läge där sjuksköterskor på många platser arbetar under tidspress kan 

vara svårt att ge en personcentrerad vård. Detta på grund av att det kräver tid att lära känna 

personen och på så vis få reda på patientens innersta önskemål då denne kanske inte alltid är i 

stånd att förmedla sig och närstående kanske inte alltid finns till hands.  

I resultatet i denna litteraturstudie framkom att sjuksköterskor upplevde det som viktigt att 

självständigt kunna göra bedömningar och ta beslut men även att kunna arbeta i ett team, och 

hjälpas åt och dra nytta av varandras erfarenheter. Sjuksköterskor kände en trygghet i att ha 

kollegor att kunna vända sig till om dem behövde råd och stöd och hela vårdprocessen 
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upplevdes smidigare när alla arbetade mot samma mål. Detta stämmer väl överens med Dias, 

Ferreira och Carvalho (2017) som beskriver att effektiviteten av samarbetet är beroende av 

medarbetarnas engagemang, och samarbete är ett måste för att vården ska fungera. Det bör 

finnas gemensamma kunskaper och riktlinjer samt ett ömsesidigt beroende. 

Kommunikationen nämndes som en viktig del i den gemensamma vårdprocessen. Även 

Goosen (2015) tar upp att sjuksköterskor måste samarbeta för att uppnå målen med god 

patientvård, högre patientsäkerhet och förbättrade resultat. Teamledaren bör vara uppmärksam 

på att dennes handlingar påverkar teammedlemmarnas beteende. Svensk 

sjuksköterskeförening (2009) beskriver i sin publikation sjuksköterskan som profession att 

sjuksköterskans legitimation innebär ett självständigt yrkesansvar samtidigt som ett samarbete 

krävs för att kunna tillgodose patienters behov. Hur det egna kunskapsområdet används 

påverkas av organisationen och miljön som sjuksköterskan arbetar i. Vi som författare anser 

att i stressade situationer riskerar man att glömma bort och utnyttja teamets alla resurser om 

det inte finns ett väl fungerande samarbete. Tidsbrist, hög arbetsbelastning, personalbrist, 

bristande arbetsmiljö och omorganisationer är exempel på faktorer som gör att sjuksköterskan 

kan uppleva stress och missnöje med sitt arbete. Detta kan påverka patientens omvårdnad och 

dess kvalitet. Bergqvist Månsson (2013) beskriver att teamarbete innebär att flera olika 

yrkesgrupper med olika kompetens samverkar med varandra och detta är nödvändigt för att 

kunna erbjuda patienten bästa möjliga vård och detta. Ett väl fungerande teamarbete kräver en 

tydlig övergripande organisation med formulerade målsättningar. När teamarbetet fungerar 

upplever medlemmarna ett engagemang och trivseln på arbetsplatsen ökar. Dock finns det 

även problem som förknippas med teamarbete, det kan vara exempelvis brister i 

kommunikation, konkurrens om ledarskap eller otydliga mål.  

I resultatet av litteraturstudien framkom till sist att sjuksköterskor blir känslomässigt 

påverkade då de ofta har en nära relation till patienter och närstående. Sjuksköterskor beskrev 

upplevelser av hjälplöshet av att se patienter lida samt sorg och saknad efter döden. De 

beskrev också att det var svårt att släppa tankarna på patienterna även efter arbetsdagens slut. 

Dock var det inte enbart negativa känslor som uppkom utan sjuksköterskor beskrev även 

upplevelser av tacksamhet och meningsfullhet samt en känsla av att bli stärkt som person och 

att få perspektiv och uppskattning om sitt eget liv. I en studie av Brosche (2007) framkom att 

sjuksköterskor ofta upplever sorg när en patient dör men att det ofta ignoreras vilket kan ha 

negativa effekter på sjuksköterskan som exempelvis utbrändhet. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskor är medvetna om att det är acceptabelt att sörja och det har stor betydelse om 
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det finns ett team i organisationen som kan ge stöd om så behövs. Detta stämmer väl överens 

med Wisekal (2015) som menar det är vanligt förekommande att sjuksköterskor känner sorg 

och att de får hantera den själva. Om sjuksköterskan inte får tillräcklig support kan det 

påverka privatlivet. Även om sjuksköterskor förhåller sig professionella är det vanligt att de 

kommer nära patienter. Vi som författare anser att det är viktigt att sjuksköterskor erbjuds 

stöd om så behövs. Sjuksköterskor har en avgörande roll i den palliativa vårdens utformning, 

och utan dem hotas patientsäkerheten. Vi tror även att detta kan medföra minskade kostnader 

till följd av färre sjukskrivningar. Även om det i många fall är sjuksköterskors kall att hjälpa 

människor så anser vi att de bör ha rätt att gå hem från sitt arbete utan en tung börda på sina 

axlar.  

 

Metoddiskussion 

Trovärdigheten i litteraturstudien säkerställs utifrån begreppen, tillförlitlighet, pålitlighet 

överförbarhet och bekräftbarhet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303).  

 

Tillförlitlighet i kvalitativa studier betyder att forskaren ska vara medveten om att det finns en 

risk för att tolkningar av texten sker och att detta kan påverka resultatet (Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 303). I den här litteraturstudien stärks trovärdigheten genom att författarna 

har använt en manifest ansats det vill säga att vi har arbetat textnära och på så vis försökt 

undvika att lägga in egna tolkningar i texterna som extraherats ur artiklarna. För att ytterligare 

stärka resultatets trovärdighet inkluderades citat från orginal artiklarna. 

 

Pålitlighet enligt att datainsamlingen har gjort på ett adekvat och systematiskt sätt. (Holloway 

& Wheeler, 2010, s. 302-303). Pålitligheten hänger ihop med reproducerbarhet vilket betyder 

att det ska gå att upprepa studien, dock är en kvalitativ studie svår att upprepa fullt ut då 

forskarens bakgrund och personlighet kan påverka resultatet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 

299). I den här litteraturstudien har varit vi medvetna om våra egna förförståelser för att detta 

inte skulle påverka resultatet. Vi har även varit medvetna om att det finns en risk för 

feltolkningar då artiklarna som inkluderades var skrivna på engelska och då det uppkommit 

osäkerhet har vi gått tillbaka till original artiklarna för att kontrollera och säkerställa att vi 

förstått datan rätt. 
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Bekräftbarhet handlar enligt Holloway och Wheeler (2010, s.304) om studiens objektivitet, att 

slutsatserna svarar mot syftet och inte baseras på forskarens förförståelse. Författaren ska 

presentera hur datainsamlingen gått tillväga och läsaren ska kunna spåra data till sina källor. 

I denna litteraturstudie har vi presenterat vilka sökord som använts i litteratursökningen samt 

vilka begränsningar och inklusionskriterier som använts. Tillvägagångssättet och artiklarna 

som inkluderats har därefter beskrivs och presenteras i tabeller så att läsaren har möjlighet att 

upprepa studien.  

 

Överförbarhet handlar om att fynden i en kontext ska kunna överföras till en annan liknande 

kontext eller deltagare. Kunskapen som framkommer i en kontext ska vara relevant i en 

annan. (Holloway & Wheeler, 2010, s.303). I den här litteraturstudien har artiklar från hela 

världen inkluderats och då vården kan se olika ut i olika länder kan det vara en svaghet när det 

gäller studiens överförbarhet. Dock är det sjuksköterskors upplevelser som beskrivits och 

därför anser vi att resultatet kan vara överförbart i annan kontext. 

 

Slutsats 

Utifrån resultatet av den här studien framkom vikten av att som sjuksköterska skapa en god 

relation till både patient och närstående och att gärna försöka göra detta så tidigt som möjligt i 

sjukdomsförloppet. Sjuksköterskorna beskrev det viktigt både att kunna göra egna 

bedömningar och ta egna beslut men även vikten av att kunna arbeta i ett team, att söka stöd 

hos kollegor och kunna anförtro sig åt andra. I denna studies resultat framkom att 

sjuksköterskor känner ett känslomässigt engagemang för patienten och dess närstående som är 

både tungt och stärkande. Tungt för att de ibland inte kunde göra så mycket som de önskade 

och hjälpa patienten tillräckligt och då fick se patienten lida, samt att de även kände sorg och 

saknad efter döden. Stärkande känslor uppkom i samband med upplevelser av meningsfullhet 

och tacksamhet, samt när dem kunde göra det så bra som möjligt för patienten. En viktig 

slutsats av detta är att sjuksköterskor inom palliativ vård som vårdar i livets slutskede kan 

behöva extra stöd för att kunna vårda på bästa sätt och för att efter varje förlust orka gå vidare. 

För att kunna tillmötesgå patientens individuella behov, ha mod att möta patienter och 

närstående i svåra stunder och för att kunna arbeta personcentrerat behöver sjuksköterskor 

stärkas genom en tydlig teamsamverkan samt tid för reflektion. Kunskapen från denna studie 

kan också vara stöd för nyutbildade sjuksköterskor då det är av allra största vikt att ha 

kunskap om vård i livets slutskede eftersom det är högst troligt att de kommer att möta 
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patienter i svåra situationer. Vår slutsats är också att forskning om reflektionens betydelse för 

sjuksköterskors mod och ork att möta patienter i livets slutskede skulle gynna patienter, 

närstående samt sjuksköterskor. 
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