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Bakgrund: Palliativ vård innebär att främja livskvalité och att lindra lidande för patienter 

som vårdas vid livets slutskede. Lindra smärta och symptom är två viktiga mål för att 

patienten ska kunna uppleva ett välbefinnande trots sin svåra sjukdom. Omvårdnaden för 

den döende patienten bör vara personcentrerad, en vårdmodell som kallas de 6:sn underlättar 

och främjar en personcentrerad vård. Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda patienter i ett palliativt skede inom sluten somatisk vård. Metod: Den metod som 

användes i studien var en litteraturbaserad metod bestående av nio kvalitativa artiklar. 

Resultat: Ur analysen framkommer tre huvudteman; bygga nära relationer, samarbete 

mellan inblandade aktörer och emotionellt påfrestande, med sju underteman. Konklusion: 

Den kommunikativa förmågan hos sjuksköterskan är en kärnpunkt för god omvårdnad inom 

den palliativa vården, kontinuerlig övning och utbildning skapar goda förutsättningar för hög 

kommunikativ förmåga. Att möta patienter i livets slutskede är emotionellt påfrestande, tid 

och kontinuitet för varje patient skapar goda förutsättningar för sjuksköterskan att möta 

dessa känslor på professionellt sätt. 
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Background: Palliative care means supporting life quality and preventing suffering to 

patients in care in the end of life. Relieving pain and symptoms are two important aims for 

the patient to experience a wellbeing despite a severe disease. The care for the dying patient 

should be person centred, a model of care I used to simplify a person centred care and it`s 

called the 6:sn. Purpose: To illustrate nurses’ experiences of caring patients in a palliative 

phase within closed somatic care. Method: The used method in this study is a literature 

review consisting nine qualitative articles. Result: Three main themes are emerged from the 

analysis; build close relationships, cooperation between actors involved and emotional 

stress, with seven subthemes. Conclusion: The nurse’s ability to communicate is the main 

point for good care in the palliative care. Frequent practice and education creates good 

qualifications for having a well developed communicative skill. To meet patients in the end 

of life is an emotionally trying, time and continuity to each patient creates a good basis for 

the nurse to meet these feelings in a professional way. 
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INLEDNING 

I Sverige avlider cirka 90 000 människor årligen. Av dessa avlider 80% efter en långsam död. Detta 

innebär en död som inte är akut utan ett döende som sker under längre tid (Beck-Friis & Strang, 2005; 

Svenska palliativregistret, 2016). Palliativ vård innebär att vårdpersonal ska vårda en människa i livets 

slutskede, där fokus är att symtomlindra för att ge människan ett så gott liv som möjligt den sista tiden 

i livet. Förutom symtomlindring så innebär palliativ vård för sjuksköterskor att ha en god kontakt med 

patienten och dennes anhöriga och att kunna upprätthålla en gott samarbetet med andra. Det krävs både 

god kunskap, förberedelser och erfarenhet för att vårda dessa patienter i livets slutskede. Sjuksköterskan 

har en central roll i att tillgodose en god palliativ vård. Palliativ vård ska skydda och ge patienten 

trygghet i livets slutskede (Fridegren & Lyckander, 2013). För att tillgodose dessa patienters behov 

behövs kunskapsutveckling om att vårda patienter i ett palliativt skede. 

BAKGRUND 

Palliativ vård 

Fridegren och Lyckander (2015) menar att människor har genom alla tider på något sätt tagit 

hand om de som är döende eller döda. Omhändertagandet varierar i relation till exempelvis 

kulturella skillnader, religion, kön och samhällsekonomisk standard. När människor på 

medeltiden gjorde sina vandringar till heliga platser upprättades kloster/härbärgen längst 

vandringslederna, klostren kallades hospice som betyder härbärge. Tanken med dessa 

härbärgen var att de som blev sjuka skulle få en möjlighet att hämta krafter för att kunna 

fortsätta vidare vandringen mot de heliga platserna. Det första hospice i modern tid startades 

under 1960-talet i England av en doktor i palliativ vård, Cicely Saunders. Det var även Cicely 

Saunders som uppfann den moderna hospicefilosofin som än i dag ligger till grund för palliativ 

vård (Fridegren & Lyckander, 2015). 

I Sverige började satsningen på hospicevård först i slutet på 1980-talet, och i tidigt skede räckte 

inte vårdplatserna till på de olika hospices. För att utöka de palliativa vårdplatserna skapades 

förutsättningar för att kunna vårdas palliativt i hemmet (Fridegren & Lyckander, 2013). Enligt 

Socialstyrelsen (2013) så definieras palliativ vård som att lindra lidande och främja livskvalitet 

för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Palliativ vård innebär även att 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov ska ges till patientens närstående. Patienter i 

det palliativa skedet/vård i livets slutskede är enligt Nationella rådet för palliativ vård (2019) 

en patient med en obotlig sjukdom med beräknad överlevnad på högst ett år. Enligt WHO 

(2002) bygger palliativ vård på fyra hörnstenar som består av symtomkontroll, teamarbete, 

kommunikation och relation samt stöd till närstående. Symtomkontroll ska innefatta fysiska, 

psykiska och sociala behov. Teamarbete ska ske genom samarbete mellan multiprofessionella 

vårdteam bestående av exempelvis sjuksköterskor, läkare, kuratorer och präster. 

Kommunikation och relation innebär att ha en öppen kommunikation mellan vårdteamet, 

patienten och de anhöriga, detta ska fungera i den palliativa vården. Stöd till närstående krävs 

under patientens sjukdomstid men även efter att den sjuke har avlidit till följd av sjukdomen, 

vården skall utformas i samverkan med de närstående då deras önskemål ska beaktas så långt 

som det är möjligt (WHO, 2002). Östlund, Blomberg, Söderman och Werkander Harstäde 

(2019) beskriver att nutidens palliativa vård och omvårdnad ska utföras genom att se hela 
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patienten, inte bara vilka vårdåtgärder som utföras. Omvårdnaden skall utföras med respekt och 

med patientens värdighet och självbestämmande i fokus. 

Brytpunktssamtal 

Ett så kallat brytpunktssamtal hålls med patienten och dennes anhöriga när den inte finns några 

medicinska eller specifika åtgärder som kan förlänga patientens livstid (Socialstyrelsen, 2013). 

Inriktningen på vården är att symtomlindra och att främja livskvaliteten för patienten. 

Brytpunktssamtalet är ett möte mellan patient och vårdpersonal, patienten är i centrum där 

vårdpersonal skall vara väl förberedda genom att ge anpassad information som är lättförståelig. 

Vårdpersonal ska aktivt lyssna för att göra patienten delaktig i mötet där känslor och tankar 

bekräftas. Antalet samtal begränsas inte utan styrs istället utifrån patientens tillstånd och behov. 

Flera möten kan behövas mellan vårdpersonal och patienten eftersom många frågor väcks i 

livets slutskede, både existentiella frågor och livsfrågor. Här har sjuksköterskan en viktig roll, 

antingen genom att föra samtalet eller genom att länka vidare till exempelvis läkare, präst eller 

kurator (Socialstyrelsen, 2013). 

Palliativ personcentrerad vårdmodell 

Palliativ vårdmodell, (de sex s:n), innebär att patientens ställning i vården stärks och är 

personcentrerad. Sjuksköterskan ska ha förmågan att kunna arbeta utifrån ett personcentrerat 

arbetssätt utifrån en palliativ vårdmodell (de sex s:n). Detta innebär att sjuksköterskan främjar 

välbefinnande, lindrar lidande och stödjer nära anhöriga både före och efter den sjukes död 

(Ternestedt, Henoch, Österlind & Andershed, 2017). Svensk sjuksköterskeförening (2016) 

beskriver att personcentrerad vård innebär att personens upplevelse av ohälsa och sjukdom ska 

respekteras av sjuksköterskan samt vad hälsa betyder för den enskilda personen. Syftet med 

vårdmodellen är att vara ett stöd vid dokumentation, planering och genomförande av vården för 

en patient som vårdas i livets slutskede (Ternestedt et al., 2017). Vårdmodellen bygger på en 

människosyn som är humanistisk där vårdpersonalen ser människan som en kännande, 

tänkande, social och meningsskapande varelse. 

När en människa befinner sig i livets slutskede finns det risk för att förmågan att kommunicera 

minskar och därför blir humanistisk människosyn central i vården för dessa patienter(Ternestedt 

et al., 2017). Vårdmodellen innefattar sex olika begrepp såsom; självbestämmande, självbild, 

sociala relationer, sammanhang, symtomlindring samt strategier i mötet med döden. Begreppen 

har olika relevans beroende på var i sjukdomen patienten befinner sig. Självbestämmande 

innebär att se patientens psykologiska behov och få fram patientens önskningar och vilja. Detta 

innebär att patienten har tillräcklig kunskap om sin sjukdom och sjukdomsförloppet vilket kan 

tillgodoses genom information vid mötet med sjuksköterskor. Självbild handlar om människans 

syn på sig själv och upplevelsen av hur andra människor ser på människan. Sjuksköterskan kan 

stärka och försöka bibehålla självbilden genom att undersöka vem patienten var innan 

insjuknandet, att låta denne leva utifrån sina värderingar och respektera dessa. Sociala relationer 

innebär att stödja patienten att bibehålla dessa relationer och bevara det sociala nätverket. 

Symtomlindring är det som motverkar och lindrar lidandet i sjukdomsförloppet i form av att 

patienten kan leva ett så gott liv som möjligt utan att bli begränsad på grund av smärta och 

lidande. Strategier och sammanhang inriktar sig på existentiella dimensioner i livet där 

sammanhang i vårdmodellen beskrivs som att blicka tillbaka och strategier som att blicka 

framåt (Ternestedt et al., 2017). 
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Lindra lidande 

Lidande är något som alla individer drabbas av, att lida innebär att plågas, pinas och känna 

smärta (Eriksson, 1994). Lidandet är även unikt för varje människa. Enligt Eriksson (1994) 

finns det tre olika sorters lidande inom vården. Sjukdomslidande kan uppkomma i samband 

med en sjukdom som individen har. Det finns två olika slag av sjukdomslidandet, fysisk samt 

själslig smärta. Livslidandet uppstår när hela livet rubbas för individen, vilket kan ske vid 

exempelvis att individens liv inte längre är detsamma. Eriksson (1994) menar att människan 

alltid försöker på något sätt lindra sitt lidande. Sjuksköterskors förhållningssätt att möta och 

lindra lidande utgår från sjuksköterskans mognad och erfarenheter av lidandet (Eriksson, 1994). 

Vårdlidande uppstår då människan känner sig bekymrad, ensam och osäker. Detta kan undvikas 

med hjälp av en god vård till människan. Lidande är inte ett symtom av en sjukdom utan kan 

istället vara otillräcklig vård/omvårdnad. Lidandet kan lindras genom att patienten upplever sig 

välkommen, får tillräcklig och värdefull information, bekräftelse och förståelse. Patienten blir 

bemött med värdighet och får den behandling och vård som sjukdomen kräver. Det handlar om 

att ha en god vårdkultur och en tillfredsställande sjukhusmiljö (Eriksson, 1994). 

Vanderveken, Schoenmakers och De Lepeleire (2019) framhåller att sjuksköterskor inom 

palliativ vård behöver bredare kunskap om begreppet en god död. Majoriteten av de 

sjuksköterskor som deltog i studien anser att; involvera anhöriga, visa respekt för individen 

samt förmågan hos sjuksköterskan att kunna ta farväl av patienten är viktiga aspekter för att 

tillgodose en god död (Vanderveken et al., 2019).  En orsak till vårdlidande för patienter som 

övergår till palliativ vård är när läkare inte tillräckligt noggrant informerar och kommunicerar 

med patienten (Canzona et al., 2018). Läkare kan bli obekväm i samtalet till patienten inom 

palliativ vård och detta kan orsaka oro, osäkerhet och otrygghet för patienten. Detta kan även 

orsaka svårigheter för sjuksköterskan att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt, då patienten och 

anhöriga inte är tillräckligt insatta i situationen (Canzona et al., 2018). 

Välbefinnande 

Strang (2014) anser att välbefinnande är ett begrepp som förekommer i kartläggningar av hur 

individen med en sjukdom upplever sin hälsa före behandling, under behandling och efter 

behandling. Välbefinnande formas genom vilken syn individens sociala nätverk har på hälsa 

och hur sjukdomen påverkar livet. Välbefinnande är något som personen själv skapar och 

upplever i sitt dagliga liv. Det är ett sätt att leva och att uppnå harmoni för att kunna nå sina 

mål, vilket innefattar exempelvis att; vara fri från sjukdom och smärta, kunna vara så aktiv som 

möjligt samt uppleva sig vara på gott humör mestadels av tiden. Sådant som var viktigt tidigare 

kan efter sjukdomens ankomst bli mindre betydelsefulla för individen. Den drabbade kan 

uppleva “småsaker” vara mer betydelsefulla och att de vill ta vara på varje ögonblick som ges 

till dem. Även om individen aldrig skulle tänka sig att önska sig själv en svår sjukdom, så kan 

en känsla av tacksamhet upplevas över de erfarenheter som sjukdomen bär med sig (Strang, 

2014). Tack vare ett ökat hälsomedvetande och en ökad insikt kan individen trots sin svåra 

sjukdom uppleva ett starkt välbefinnande (Dahlberg, 2014). Meeker, Waldrop, Schneider och 

Case (2014) beskriver att välbefinnande och hälsa är något som patienten kan gå miste om vid 

brister i kommunikationen mellan anhöriga, patient och sjuksköterska. När det uppstår brister i 

kommunikationen så finns det risk för att patientens brist på välbefinnande inte 

uppmärksammas av sjuksköterskan (Meeker et al., 2014).  
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Livsvärld 

Livsvärld är det sätt som betecknar det sätt som människan ser på sig själv, andra och allt annat 

i världen (Britt et al., 2018). Därmed kan livsvärlden förstås så som den erfars av människan i 

fråga. I patientens värld är vårdandet inte enbart fokuserat på patienten själv, utan även 

närstående och sjuksköterskor är inkluderade. Som sjuksköterska och anhörig i palliativ vård 

är det betydelsefullt att se till patientens livsvärld och försöka förstå den sjuke. Alla människor 

är olika och unika, därför krävs det att sjuksköterskor är lyhörda för hur patientens livsvärld ser 

ut (Dahlberg, 2014). 

När en människa drabbas av en svår sjukdom så är det viktigt att se till individens livsvärld, att 

involvera anhöriga, lyssna på den drabbade och respektera självbestämmandet. Detta främjar 

individens välmående och är en effektiv och positiv åtgärd både för patienter och sjuksköterskor 

inom palliativ vård (Britt et al., 2018). Li och Arber (2006) menar att sjuksköterskor behöver 

vara känslomässigt mottaglig för att arbeta med patienter i ett palliativt skede. De menar att 

patienter kategoriseras utifrån deras sjukdom de har och får omedvetet vård utifrån detta. Det 

är viktigt att möta patientens livsvärld. Författarna framhåller att sjuksköterskor behöver sina 

känslomässiga resurser för att tolka patientens behov och beteende. 

Mellanmänsklig relation 

Travelbees teori fokuserar på omvårdnadens mellanmänskliga dimension (Travelbee, 1971). 

Den mellanmänskliga dimensionen innebär att få en ökad förståelse om vad begreppet 

omvårdnad innehåller samt vad som sker i mötet mellan en patient och en sjuksköterska. 

Interaktion mellan patient och sjuksköterska kan upplevas på olika sätt från båda parter. De 

viktigaste begreppen inom teorin är människan, lidandet, meningen med livet, kommunikation 

samt mänskliga relationer. Travelbees (1971) teori grundar sig i att varje individ är speciell och 

unik. En relation till en annan individ skapas när fem interaktionsfaser utvecklas så som; det 

första mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati och ömsesidig förståelse och kontakt. Det 

första mötet mellan två människor präglas genom att de är främmande för varandra och att 

förutfattade meningar är en del av mötet i detta skedet. Båda parter får en känsla av den andres 

personlighet med hjälp av observationer, intryck samt bedömningar utifrån den andre parten. 

Sjuksköterskans förmåga att se den andra individen beror i högsta grad på förmågan att lägga 

egna värderingar åt sidan. Travelbee (1971) hävdar att den viktigaste pusselbiten för 

sjuksköterskan i ett nytt möte med en patient är att förhålla sig till individens upplevelse av 

lidande och sjukdom. Allt eftersom interaktionen utvecklas kommer sjuksköterskans och 

patientens identiteter och personligheter gradvis framgå. De förutfattade meningar och 

stereotypa uppfattningar försvinner successivt och ett band mellan sjuksköterska och patient 

bildas. Sjuksköterskan får en ökad förståelse för patienten och hens situation (Travelbee, 1971). 

Empati är en speciell upplevelse som äger rum mellan två eller fler individer (Travelbee, 1971). 

Detta innebär att sjuksköterskor som individ deltar och förstår meningen av den andres tankar 

och känslor. Empati är ingen kontinuerlig process utan uppstår från och till i relationen. Sympati 

är ett resultat av empati som övergår till önskan om att lindra lidande. Sympati kännetecknas 

framförallt av medkänsla. Sympati uppstår när en äkta medkänsla visas för en annan människas 

lidande, detta i kombination med att lindra lidandet är ett sätt att framkalla sympati. Sympati är 

en sorts attityd men även ett sätt att tänka som i sin tur kan bidra till att den lidande patienten 

inte är ensam med sin börda och smärta. Det krävs därför ömsesidig förståelse och kontakt. Ett 
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av sjuksköterskans viktigaste redskap är kommunikation. Kommunikation är en ömsesidig 

process där människan antingen deltar eller förmedlar tankar och känslor. Interaktion mellan 

sjuksköterska och patient sker därför via kommunikation. Detta innebär att lära känna patienten 

och tillgodose hens behov utifrån sin sjukdom (Travelbee, 1971). 

Aspinal, Hughes, Dunckley och Addington-Hall (2006) menar att relationen mellan patient och 

sjuksköterska i det palliativa skedet är viktigt. En fungerande relation mellan sjuksköterska och 

patient är att sjuksköterskan tar sig tid att lyssna, är vänlig och visar respekt inför patienten. 

Sjuksköterskans funktion och ansvar 

Enligt International Council of Nurses (2012) ska sjuksköterskan ha kompetens för att 

tillgodose patientens behov och erbjuda en god palliativ vård. Sjuksköterskans ansvarsområde 

innefattas av att förebygga sjukdom samt att återställa hälsa och lindra lidande. Det är 

betydelsefullt att sjuksköterskan kan planera, genomföra samt utvärdera patienters vård och 

symtom, i samband med att respektera deras egna önskningar hur de vill bli vårdade. 

Sjuksköterskans specialitet och ansvar är omvårdnad, vilket innebär mötet mellan patient och 

sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Omvårdnaden skall utövas med respekt 

för mänskliga rättigheter och ta hänsyn till människors olika värderingar. Sjuksköterskan skall 

vara ödmjuk inför människan, respektera människors rätt till självbestämmande och företräda 

människans intressen (Svensk sjuksköterskeförening 2009). Sjuksköterskan ska ha kompetens 

att utföra omvårdnadsuppgifter med skicklighet och att bilda en förtroendefull relation med 

patienten och dess anhöriga, vilket är en förutsättning för god omvårdnad. Sjuksköterskan ska 

utifrån patientens berättelse kunna identifiera vad hälsa betyder för den enskilda patienten och 

sedan skapa förutsättningar för att hälsa främjas (Svensk sjuksköterskeförening 2009). 

Sjuksköterskor fungerar som en länk mellan olika nivåer av vård (Sekse, Hunskår, & Ellingsen, 

2018). De är även länk mellan anhöriga till patienten som bidrar till att vårdkvalitén för den 

enskilda patienten blir så hög som möjligt. För att kunna ge en individuellt anpassad palliativ 

vård till patienter behöver sjuksköterskan sin kunskap om grundläggande omvårdnad. 

Situationer som uppstår utmanar sjuksköterskor i praktiska, relationella och moraliska 

dimensioner av vård och det ställer krav på dem på ett omfattande sätt (Sekse et al., 2018). 

Sjuksköterskan fungerar som en samordnare för att tillgodose patientens behov samt vilka 

insatser som bör göras för att främja individens livskvalitet (Speck, 2009). Sjuksköterskans 

stödjande funktion i det palliativa skedet för patienten är betydelsefullt för att främja livskvalitet 

hos patienten. Detta är ett viktigt ansvarsområde för sjuksköterskan i det palliativa skedet 

(Speck, 2009).  

Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2001:6) är det betydelsefullt att undersöka om 

patienten genomgår någon kris och sedan identifiera vilken sorts kris det handlar om. Patienten 

har rätt till att bli bemött därefter och få det stöd som krävs för att främja livskvaliteten. 

Sjuksköterskans skyldigheter är att kunna tillgodose trygghet i den behandling och omvårdnad 

som ges och den skall ha god kvalitét enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Vården 

skall även bygga på respekt för patientens självbestämmande, integritet och främja god kontakt 

mellan patient och vårdpersonal som bör utformas så långt det är möjligt utifrån patientens egna 

önskemål (SFS 1982:763). 
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Patienten skall få information och möjligheten att välja mellan olika behandlingsalternativ i 

livets slutskede. Hälsotillståndet hos patienten bör kontinuerligt uppdateras för att patientens 

delaktighet ska kunna främjas (SFS 2014:821). Sjuksköterskan ska säkerhetsställa att sekretess 

hålls intakt för patientens integritet. Genom att samtala med patienten som befinner sig i det 

palliativa skedet och informera att tystnadsplikt råder så ges goda förutsättningar för patienten 

att öppna upp sig och berätta om tankar kring döden och sjukdomen (SFS 2008:355). 

PROBLEMFORMULERING 

Inom sluten somatisk vård är det inte ovanligt att patienter övergår i ett palliativt skede och 

kräver vård i livets slut.  Sjuksköterskan har en central roll i att samverka mellan patient, 

anhöriga och annan vårdpersonal för att tillgodose en god palliativ vård. Patienten har en önskan 

om en värdig och god död och det är sjuksköterskans ansvar att tillgodose detta utifrån en 

personcentrerad palliativ vård. Det krävs kompetens och erfarenhet hos sjuksköterskan för att 

kunna skapa förutsättningar för god vård. Att vårda patienter i ett palliativt skede är ett 

ansvarsområde som sjuksköterskan kan uppleva obekväm. Det kan väcka starka känslor hos 

sjuksköterskan och det är därför viktigt att studera sjuksköterskors erfarenheter inom området 

för att synliggöra verktyg som sjuksköterskor kan använda. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i ett palliativt skede 

inom sluten somatisk vård. 

METOD 

För studien valdes en litteraturbaserad metod för att bidra till evidensbaserad omvårdnad med 

grund i analys av kvalitativ forskning beskriven av Friberg (2017). Enligt Friberg (2017) 

innebär denna metod en kartläggning av tidigare forskning som utförs inom ett specifikt område 

och en förståelse för ämnet ökar. En sammanställning görs av redan publicerade artiklar för att 

svara på studiens syfte, vilket var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter 

i ett palliativt skede inom sluten somatisk vård. Kvalitativ forskning innebär en ökad kunskap 

och förståelse för upplevda erfarenheter hos människor. Ett avgränsat område används vid 

sökning av vetenskapliga artiklar. En kritisk granskning av artiklarna görs och en ny helhet 

skapas och kan användas som en vägledning i olika vårdsituationer (Friberg, 2017).  

Urval 

Urvalet bestod av nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Data eftersöktes i 

databaserna Cinahl samt PubMed som båda är inriktade mot hälso- och vårdvetenskaplig 

forskning. Inklusionskriterier var artiklar som var peer-reviewed som enligt Friberg (2017) är 

ett hjälpmedel för att enbart söka artiklar ur vetenskapliga tidskrifter. Artiklar var 

engelskspråkiga, publicerade mellan åren 2014-2019. Studierna var godkända av en etisk 

nämnd eller innehöll etiska aspekter. Exklusionskriterier var de artiklar som var begränsade av 
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fulltexttillgänglighet samt de studier där forskningsetiska övervägande exkluderats. Efter att 

inklusion- och exklusionskriterier tagits i beaktning vid sökningen av artiklar skapades en tabell 

med sökhistorik (Bilaga 2). 

Datainsamling 

Systematisk sökning har använts där trunkering och boolesk sökning omfattas. Med systematisk 

sökning menas att valda artiklar i studien innefattas av ett avgränsat område av relevans för 

grundutbildade sjuksköterskors kompetensområde/verksamhetsområde (Friberg, 2017). De 

sökord som valdes var; “Palliative care”, “Nurse*”, “Patient*”, “Relation*” och 

“Communication” och användes vid insamling av data. Sökorden kombinerades på olika sätt 

med hjälp av Boolesk sökningsteknik där ord som “AND” och/eller “OR” samt trunkering 

används för att uppnå en mer specificerad sökning. Enligt Friberg (2017) används boolesk 

sökning för att få fram mer specificerad data. Trunkering används för att definiera samband 

mellan ord och dess böjningsformer för att möjliggöra en bredare sökning (Friberg, 2017). Data 

samlades in enligt inklusion- och exklusionskriterier. En första granskning av artiklarnas 

relevans gjordes utifrån rubrikerna som skulle stämma överens med problemområdet och syftet. 

Om rubriken ansågs relevant lästes sedan artikelns abstrakt och resultatdelen. En 

kvalitetsgranskning gjordes därefter enligt Fribergs (2017) granskningsmall över kvalitativa 

artiklar. Av totalt 176 lästa sammanfattningar valdes 32 artiklar ut för kvalitetsgranskning 

utifrån frågeställningarna. Friberg (2017) menar att granskningsfrågorna används för att 

rangordna kvalitéten på artiklarna som låg, medel och hög. Vid bedömning av kvalitativa 

artiklar ansågs kvalitén låg om artikeln svarade på 1-5 av granskningsfrågorna, medel om 6-9 

av granskningsfrågorna uppfylldes, samt hög om 10-15 av granskningsfrågorna uppfylldes. 

Efter granskning av artiklarnas kvalitét skapades en översiktstabell över de analyserade 

artiklarna (Bilaga 3). Totalt kom nio artiklar med kvalitativ ansats att ingå i studien och dessa 

uppfyllde hög kvalitet.  

Analys 

Datamaterialet analyserades utifrån Fribergs (2017) modell. Detta innebär att gå från en helhet 

till delar till en ny helhet. Helheten utgörs av valda artiklar. Delarna uppstår när helheten 

monteras ner till mindre bitar. En ny helhet skapas utifrån de mindre bitarna, vilket sedan skapar 

resultatet (Friberg, 2017). Artiklarna lästes igenom flera gånger enskilt för att få en förståelse 

för helheten. Fokus lades på varje artikels resultat. Nyckelfynd identifierades som svarade mot 

syftet. Datamaterialet lästes gemensamt och diskussion fördes. En schematisk sammanställning 

gjordes för varje studies resultat. Likheter och skillnader identifierades som färgmarkerades 

med olika färger. Därefter sorterades materialet med liknande innehåll till nya övergripande 

teman och underteman. Under hela analysarbetet hölls syftet i minnet. För att synliggöra 

sammanställningen av resultatet skapades en tabell (Bilaga 1), där redovisas vilka artiklar som 

representeras i de olika kategorierna vilket underlättar för läsaren att förstå innebörden av 

resultatet. 

Etiska överväganden 

Denna studie har följt forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Etiska överväganden 

bör göras vid litteraturstudier beträffande urval och presentation av resultatet. De artiklar som 

använts i resultatavsnittet har granskats av etisk nämnd där hänsyn tagits till att patienternas 

identitet hölls intakt. Plagiering, fabricering och falsifiering har undvikits och referenshantering 
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hanterats varsamt. För att få ett tillförlitligt resultat har översättning skett noggrant för att 

undvika att ursprungstexten förvrängts eller misstolkats. Den egna förförståelsen har beaktats 

under arbetets gång genom att reflektera över egna erfarenheter, detta för att få en objektiv 

analys av resultatet. Hänsyn har tagits till SFS 1993:100 för att utesluta oredlighet i forskningen 

vilket kan förvränga resultatet. 
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RESULTAT 

Ur analysen av datamaterialet framkommer tre teman och sju underteman vilka presenteras i 

tabell 1. 
 
Tabell 1. Översikt av teman och underteman 
 

Teman 
 

Underteman 

Bygga nära relationer • Förbereda för djupare existentiella samtal 

 

• Involvera anhöriga 

 

• Behöver utvecklad kommunikativ 

förmåga  
Samarbete mellan inblandade aktörer

  

• Samverkan mellan vårdpersonal 

 

• Anhörigmedverkan  
Emotionellt påfrestande  • Känsla av otillräcklighet 

 

• Svårt att hantera etiska dilemman  

Bygga nära relationer 

Detta tema handlar om betydelsen av att se människan bakom sjukdomen genom att vara lyhörd 

och visa respekt för patienten samt få en ökad förståelse i samtalet. Detta innefattar att förbereda 

för djupare existentiella samtal, involvera anhöriga samt behöver utvecklad kommunikativ 

förmåga.  

 Förbereda för djupare existentiella samtal 

Sjuksköterskor som vårdar patienter i ett palliativt skede behöver använda den kommunikativa 

förmågan för att skapa goda relationer med patienter. I samtal med patienter inom palliativ vård 

förekommer djupare existentiella frågor som sjuksköterskan behöver bemöta. Sjuksköterskor 

upplevde att det fanns svårigheter i synnerhet kring kommunikationen mellan patient och 

sjuksköterska. Ett redskap för att underlätta kommunikation mellan patient och sjuksköterska 

är att lägga fokus på att bygga relationer med patienter för att uppnå en ökad betydelse i samtalet 

(Fay & OBoyle, 2019). Rylander, Fredriksson, Stenwall och Gustafsson (2018) anser att fokus 

bör ligga på samtalet mellan sjuksköterska och patient för att tillgodose en god palliativ vård. 

En viktig aspekt för att kommunikation mellan sjuksköterska och patient skall fungera är 

förberedelse. Sjuksköterskan behöver i ett tidigt skede få en uppfattning om hur patienten ser 

på sig själv i sin sjukdom, detta för att få en tydlig bild om vart patienten psykiskt befinner sig 

i det palliativa skedet. En balans av att ge tydliga besked och att inte ge falska förhoppningar 

är komplicerat för sjuksköterskor inom palliativ vård. Sjuksköterskor upplever att de har en 

mycket viktig roll under hela sjukdomsförloppet när det gäller att kommunicera med patienten. 

Framförallt innebär det att försöka lindra ångest och lidandet för patienten. Att som 
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sjuksköterska ansvara för den omvårdnadsorienterade kommunikationen i kombination med att 

en läkare ger den medicinska aspekten till patienter ökar deras förståelse och trygghet i sin 

situation. 

Raphael, Waterworth och Gott (2019) anser att en stor del av ett fungerande palliativt arbete är 

kontinuitet tillgodoses för patienten. Kontinuitet skapas genom att sjuksköterskan tar sig tid för 

patienten och lyssnar på berättelsen. Detta för att skapa en relation med patienten. Pinto, Bhola 

och Chandra (2019) menar att sjuksköterskor ibland upplever att patienter känner skuld för sin 

sjukdom och har skuldkänslor mot sina anhöriga på grund av att de exempelvis har rökt 

cigaretter eller levt med andra riskfaktorer som kan orsaka sjukdomen. Sjuksköterskor upplever 

även att patienternas skuldkänslor kan ta sig uttryck i ilska mot sig själva och även mot 

anhöriga. Sjuksköterskor kan nå ut till dessa patienter genom en god kommunikationsförmåga. 

Hilding, Allvin och Blomberg (2018) belyser vikten av att sjuksköterskan bör se människan 

bakom sjukdomen för att skapa en god relation med patienten. En god relation skapas genom 

att sjuksköterskan är lyhörd och visar respekt inför patientens upplevelse av hälsa. Frågor som 

sjuksköterskan bör ställa sig är; hur mycket vet patienten om sin sjukdom och 

sjukdomsförloppet samt hur mycket vill patienten veta. För att skapa en bild om att patienten 

har mottagit information som har getts kan ett flertal metoder användas som exempelvis låta 

patienten upprepa vad som har sagts eller skriva ner de viktigaste punkterna i samtalet och 

tillsammans gå igenom dessa med sjuksköterskan. Sjuksköterskan ska hjälpa patienten att 

fokusera på vad som kan göras istället för det som inte kan göras. Detta för att patienten ska 

uppleva välbefinnande i slutet av livet. I detta sammanhang krävs det att sjuksköterskan är ärlig 

i relationen med patienten men samtidigt agerar som kontinuerligt stöd. Raphael, Waterworth 

och Gott (2014) menar att en fungerande kommunikation mellan sjuksköterska och patient är 

en förutsättning för en god palliativ vård. 

Involvera anhöriga 

Midbust, Alnes, Gjengedal och Lykkeslet (2018) belyser vikten av att sjuksköterskor involverar 

patientens anhöriga i vården då ett nära arbete med de anhöriga kan bidra till en bättre vård för 

patienten. Sjuksköterskor upplever att anhöriga är en viktig pusselbit i det hela då de känner 

patienten och hur patienten beter sig vid ett friskt tillstånd. All information som sjuksköterskan 

kan få till sig från de anhöriga är av stor vikt som exempelvis patientens vanliga beteende både 

fysiskt och psykiskt. Rylander, Fredriksson, Stenwall och Gustafsson (2018) belyser 

sjuksköterskans komplexa arbete inom palliativ vård och då framförallt kommunikation med 

patient och nära anhöriga.  

Behöver utvecklad kommunikativ förmåga 

Donesky, Anderson, Joseph, Sumser och Reid (2019) menar i sin studie att genom övningar 

och samtal med andra professioner som exempelvis läkare, så utvecklas den kommunikativa 

förmågan hos sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård. Genom att öva så ökade 

självförtroende hos omvårdnadspersonalen att kommunicera med patienter, kollegor och andra 

aktörer i vårdkedjan. Kompetensutvecklingen var något som sjuksköterskor visade stor 

uppskattning för och en positiv effekt av dessa övningar var att det tydliggjordes vilka olika 

förmågor och roller de andra professionerna besitter. För att bibehålla kunskapen samt den 

ökade förmågan till god kommunikation med patient, anhöriga och kollegor rekommenderas 

att dessa övningar med andra professioner är återkommande i verksamheten. 
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Midbust, Alnes, Gjengedal och Lykkeslet (2018) påvisar att ett viktigt kärnområde inom 

kompetensutveckling är att fokusera på hur samarbetet med patientens anhöriga kan leda till en 

större förståelse för sjuksköterskan i det palliativa skedet av livet. En bredare kunskap behövs 

för att sjuksköterskor ska ha förmågan att utveckla sin kommunikativa förmåga. Pinto, Bhola 

och Chandra (2019) beskriver att sjuksköterskor efterfrågar kompetensutveckling som är 

relaterat till vården i livets absoluta slutskede, de specifika behoven som sjuksköterskorna 

beskrev var kommunikationen vid svåra samtal, att kunna hantera patientens och anhörigas 

känslor och behov vid dessa samtal och att hantera en mängd olika kulturella skillnader där 

exempelvis vissa ritualer skall utföras av anhöriga eller där patienten känner sig sviken av sin 

gud, slutar tro och tappar hoppet. 

Rylander, Fredriksson, Stenwall och Gustafsson (2018) anser att stor kunskap krävs av 

komplexiteten i kommunikationen med patienter som befinner sig i livets slutskede, och därav 

så krävs det att som sjuksköterska erbjudas kompetensutveckling på sin arbetsplats. 

Kommunikationsutbildning krävs därför för att sjuksköterskor ska få ett ökat självförtroende i 

mötet och samtalet med en patient i ett palliativt skede av livet. Raphael, Waterworth och Gott 

(2014) visar i sin studie att sjuksköterskor uttrycker att de är i behov av en bredare kunskap 

inom kommunikation samt mer praktiska erfarenheter av den palliativa vården. Sawin, 

Montgomery, Dupree, Haase, Philips och Hendricks-Ferguson (2019) belyser vikten av att 

sjuksköterskor skall dela med sig av sin kompetens och erfarenheter för att främja en god 

kommunikation med patienten. Specifik utbildning inom kommunikationsträning ska erbjudas 

inom sjuksköterskeutbildningen för att sjuksköterskan skall ha hög kompetens inom området. 

Pinto, Bhola och Chandra (2019) anser att sjuksköterskan ibland får ta på sig rollen som 

budbärare mellan patienten och dennes anhöriga, framförallt med svåra samtal som patienten 

istället väljer att ha med sjuksköterskan som sedan får förmedla detta till de anhöriga.  Rylander, 

Fredriksson, Stenwall och Gustafsson (2018) menar att det är viktigt att de nära anhöriga får 

möjligheten att medverka vid svåra samtal med patienten, där de både får lyssna till läkarens 

medicinska bedömning och även sjuksköterskan som är omvårdnads fokuserad, detta skapar 

trygghet och förståelse för de anhöriga. 

Samarbete mellan inblandade aktörer 

Detta tema handlar om upplevelsen av gemensamt arbete mellan olika företrädare och nära 

anhörig i vårdkedjan inom palliativ vård. Detta innefattar samverkan mellan vårdpersonal och 

anhörigmedverkan.   

Samverkan mellan vårdpersonal 

Midbust, Alnes, Gjengedal och Lykkeslet (2018) menar att ett nära samarbete av de olika 

aktörerna i den palliativa vården förbättrar förståelsen mellan yrkesföreträdare i vårdkedjan. 

Johansen och Ervik (2018) menar att det krävs ett bättre samarbete mellan de olika för att 

tillgodose en god palliativ vård för patienten. De antyder att specialiserade sjuksköterskor inom 

palliativ vård inte får det stöd av läkare som krävs, de menar att diskussioner kring patienter 

uteblev då det inte fanns tillräckligt mycket tid avsatt för diskussioner mellan de olika aktörerna. 

Sjuksköterskor kände sig även ensamma i mötet med patienter inom palliativ vård. Rylander, 

Fredriksson, Stenwall och Gustafsson (2018) menar att goda förutsättningar skapas för 

sjuksköterskan att kunna utföra det komplexa arbetet på bästa sätt så är samarbetet och 

relationen mellan läkare och sjuksköterska oerhört viktigt. Varje medicinsk specialitet 
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innefattande av läkare samt sjuksköterskor hade olika åsikter om hur den stödjande och 

palliativa vården skulle förbättras. Inom palliativ vård är det av stor vikt att prioritera en 

förbättrad förbindelse mellan primär- och sekundärvård.  

Anhörigmedverkan 

Hilding, Allvin och Blomberg (2018) menar att anhöriga till patienten har en oerhört viktig roll 

för att främja patientens välbefinnande i det palliativa skedet. Att som sjuksköterska informera, 

samt att främja anhörigas medverkan i samtal och i vården leder till ett ökat stöd för patienten. 

Anhöriga som är involverad i patientens vård kan också ge känslan av närhet och mening för 

patienten. Hilding, Allvin & Blomberg (2018) anser att de anhörigas känslomässiga upplevelse 

av stöd är viktigare än själva stödet. Anhöriga till en patient med palliativ vård kan uppleva 

skuld och hopplöshet, sjuksköterskan behöver befria de anhöriga från dessa känslor genom att 

försäkra de anhöriga att vården gör allt för att lindra patientens lidande. Sjuksköterskan bör 

därför visa respekt och hänsyn om eventuella existentiella frågor lyfts av de anhöriga. Det är 

sjuksköterskans ansvar att ge patientens anhöriga verktyg för att förbereda sig inför förlusten 

av en familjemedlem (Hilding et al., 2018). 

Emotionellt påfrestande  

Detta tema handlar om upplevelser av känslomässig ansträngning av att vårda patienter i livets 

slutskede. Detta innefattar känsla av otillräcklighet och svårt att hantera etiska dilemman. 

Känsla av otillräcklighet 

Det ska finnas förutsättningar för sjuksköterskor och läkare att kunna samverka och 

kommunicera, om så inte är fallet finns det stor risk för att sjuksköterskan känner en maktlöshet 

och att mötet med patienten inte blir optimalt (Rylander, Fredriksson, Stenwall & Gustafsson, 

2018). Raphael, Waterworth och Gott (2019) menar att sjuksköterskan behöver tid avsatt för 

varje patient, minst tio minuter för att sjuksköterskan skall få möjlighet att möta patienten både 

emotionellt och fysiskt. Patienten skapar en känsla av sammanhang tillsammans med 

sjuksköterskan när en kontinuitet skapas i mötet. 

Pinto, Bhola och Chandra (2019) belyser vikten av att sjuksköterskan inom palliativ vård 

behöver kunna absorbera andras känslor och samtidigt bibehålla sina egna känslor och tankar. 

Detta krävs för att undvika att sjuksköterskan drabbas av ”medkänslighetströtthet” vilket 

innebär att de medmänskliga känslorna tar över de individuella känslorna. För att främja 

patientens integritet och välbefinnande krävs det att sjuksköterskan ser varje patient som unik 

och bemöter patienten utan förutfattade meningar. 

Fray och OBoyle (2019) tar upp tre olika teman som sjuksköterskor kan uppleva inom den 

palliativa vården, sorg, frustration och undvikande. Sorg är ofta förekommande att 

sjuksköterskor upplever inom den palliativa vården, i synnerhet i slutet av livet för en patient. 

Att bygga starka relationer kan upplevas svårt för sjuksköterskor då just döden står i fokus i 

samtalet med patienter. Frustration kan sjuksköterskor uppleva när de inte kan hjälpa en patient 

inom palliativ vård. Känslan av otillräcklighet kan förekomma, det är dock av stor vikt att 

sjuksköterskan kan förbise detta. Fray och OBoyle (2019) menar att sjuksköterskor ibland 

undviker utvalda patienter eller möten för att skydda sig själva. Sjuksköterskan behöver inte 
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alltid uttala sig muntligt i mötet med en palliativ patient, utan att bara finnas nära patienten 

skapar ett förtroende. Sjuksköterskor inom palliativ vård erkänner att det kan vara 

känslomässigt påfrestande och krävande att ta hand om patienter som befinner sig i ett palliativt 

skede av livet (Fay & OBoyle, 2019). 

Midbust, Alnes, Gjengedal och Lykkeslet (2018) menar att sjuksköterskor inom palliativ vård 

kan uppleva maktlöshet när vården de ger inte leder till någon förbättring, framförallt när det 

gäller smärtlindring. Pinto, Bhola och Chandra (2019) beskriver att sjuksköterskor inom den 

palliativa vården upplever att arbetet blir känslomässigt påfrestande, orsaken till det är att de 

ibland känner sig otillräckliga i samtalet patienter. Sjuksköterskor beskriver vissa situationer 

som mer känslomässigt påfrestande än andra och ett exempel på en sådan situation är när 

patienter informerats om att sjukdomen de drabbats av inte går att behandla och söker stöd hos 

sjuksköterskan, att ändå kunna förmedla hopp och samtidigt förklara att behandlingen nu 

inriktar i huvudsak på smärtlindring är känslomässigt påfrestande. Vidare förklarar 

sjuksköterskor att den inte finns någon typ av standardprocedur eftersom samtalet är 

individbaserat, man måste kunna se vilka behov och stöd varje patient behöver (Pinto et al., 

2019). 

Svårt att hantera etiska dilemman 

Fay och OBoyle (2019) menar att sjuksköterskan bör vara medveten om att all vård som erbjuds 

för patienten inte alltid botar utan skapar ett lidande istället. Pinto et al. (2019) påstår att etiska 

dilemman mellan sjuksköterska och anhöriga kan uppstå när en viss behandling inte genomförs 

då patientens hälsa kan bli försämrad. Sjuksköterskor menar att det krävs en balans mellan att 

hjälpa och att inte skapa ett vårdlidande då viss behandling enbart hjälper patienten sekundärt 

och inte det primära som exempelvis patientens välbefinnande och livskvalitet. Sjuksköterskor 

beskriver vissa situationer som mer känslomässigt påfrestande än andra. Ett exempel på en 

sådan situation är när patienter informerats om att sjukdomen de drabbats av inte går att bota 

och söker stöd hos sjuksköterskan, att ändå kunna förmedla hopp och samtidigt förklara att 

behandlingen nu inriktar i huvudsak på smärtlindring kan leda till ett etiskt dilemma för 

sjuksköterskan (Pinto et al., 2019). Donesky, Anderson, Joseph, Sumser och Reid (2019) menar 

att samtal med en patient kring en allvarlig sjukdom kan väcka starka känslor hos sjuksköterskor 

som kan leda till missförstånd och förvirring i samtalet. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i ett 

palliativt skede inom sluten somatisk vård. En litteraturbaserad metod utfördes där kvalitativa 

artiklar användes och analyserades för att besvara syftet enligt Fribergs (2017) modell. Metoden 

ansågs lämplig då Friberg (2017) beskriver att en litteraturstudie skapar en god översikt över 

omvårdnadsrelaterade områden. Segesten (2017) menar att kvalitativa studier kan användas när 

exempelvis människors subjektiva erfarenheter eller upplevelser skall beskrivas, därför 

fokuserades tidigare kvalitativ forskning inom området. En kvalitativ intervjustudie hade 

kunnat genomföras för att undvika andrahandskällor men valdes bort på grund av tidsaspekten 

för examensarbetet. Danielson (2017) menar att fördelar med en kvalitativ studie är att valt 

område kan studeras genom en levande dialog. Svagheter med att använda intervjuer som metod 

kan vara att intervjuaren inte besitter kunskap om intervjuer, vilket kan påverka 

datainsamlingen.  

Vissa länder eller kontinenter har inte exkluderats, detta för att skapa en helhetsbild av området. 

Positiva aspekter med att inkludera artiklar från hela världen är att öka förståelsen för hur 

sjuksköterskor erfar palliativ vård. Negativa aspekter med att inte begränsa sökningar efter 

länder eller kontinenter kan vara att det finns en skillnad i kunskap och utveckling inom palliativ 

vård, i jämförelse med Sverige. Begränsningar användes vid sökningar av artiklar genom 

inklusions- och exklusionskriterier. Detta för att finna artiklar som svarade på arbetets syfte. 

För att få fram så relevant forskning användes artiklar som var publicerade mellan 2014-2019. 

Fördelarna med att välja en begränsad tidsaspekt för artiklarna är att forskning ständigt 

utvecklas och studier inom området eftersträvades. De negativa aspekterna med detta kan vara 

att väsentlig information missas.  

De artiklar som ligger till grund för resultatet i studien framtogs från databaserna PubMed och 

CINAHL. Dessa databaser valdes för att få en bredd i sökningen av vetenskapliga artiklar men 

även för att få ökad trovärdighet i arbetet då databaserna sammanställer artiklar som berör 

sjuksköterskors erfarenheter inom palliativ vård. Peterson (2018) menar att trovärdigheten 

stärks då forskare i artiklar kommer fram till bekräftande resultat. De sökord som valdes 

betraktas som relevanta för studiens syfte och bidrog till ett hanterbart antal kvalitativa artiklar. 

Totalt granskades 32 artiklar utifrån Fribergs (2017) granskningsfrågor varav elva artiklar var 

av låg kvalitet, tolv artiklar medel kvalitét samt nio artiklar av hög kvalitét. De nio utvalda 

artiklarna av hög kvalitét bildade resultatet i studien. Artiklarna lästes således flera gånger för 

att säkerhetsställa att inga feltolkningar uppkom. 

Författarna hade begränsad kunskap inom området vid starten av arbetet och detta leder till att 

förförståelsen tyglas. Dahlberg (2014) menar att tygla sin förförståelse innebär att inte 

bestämma det obestämda för snabbt. För att kringgå detta krävs det en öppenhet för det som är 

nytt och en vilja att förstå något på ett nytt sätt. Vidare krävs en följsamhet mot det studerade 

fenomenet under arbetet och tillåta det utvecklas under hela analysprocessen. Det kan vara svårt 

att hantera de lagrade erfarenheterna som är grunden till förförståelsen men att en reflekterande 

kritisk objektiv hållning är redskapet till att tygla denna hållning. En medvetenhet av detta kan 

stärka tillförlitligheten och är även ett valt etiskt förhållningssätt (Dahlberg, 2014) Under 

examensarbetets gång har kurskollegor tagit del av och granskat resultatet kritiskt i form av 
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opponentskap och handledning. Det är en fördel att kurskollegor granskar studiens resultat 

kritiskt, detta för att synliggöra eventuella oklarheter i kontexten. Enligt Mårtensson och 

Fridlund (2017) ökar trovärdigheten när kurskollegor granskar resultatet. För att stärka 

tillförlitligheten vid datainsamlingen har en diskussion och reflektion förts under analysarbetet. 

Detta har möjliggjorts en öppenhet kring likheter och skillnader i materialet samt i 

tematiseringen. Resultatets trovärdighet har stärkts genom att datamaterialet noggrant lästs 

igenom och en medvetenhet om att inte förvränga resultatet har tagits hänsyn till. Engelskt-

svenskt lexikon användes för att minimera risken för feltolkningar och öka resultatet då valda 

artiklar fanns på engelska.  

Överförbarhet innebär enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) om resultatet och 

metoden kan överföras till annan grupp eller situationer. För att läsaren ska kunna göra en 

bedömning har urvalet, datainsamling och analys beskrivits noggrant. Det är endast läsaren 

själv som kan avgöra om resultatet är överförbart till den egna verksamheten.  

Resultatdiskussion 

Med nedanstående citat från en av grundarna av den palliativa vården, Cicely Saunders 

synliggörs tydligheten och betydelsen av att individanpassa den palliativa vården. Varje patient 

skall bemötas med respekt och varje möte är unikt. Under resultatdiskussionen diskuteras 

viktiga delar hur sjuksköterskan kan lyckas tillgodose en god vård för patienten. Fridegren och 

Lyckander citerar Cicely Saunders “Du betyder något därför att du är DU. Du betyder något till 

det sista ögonblicket i ditt liv och vi skall göra allt vi kan för att inte bara hjälpa dig att dö i frid 

utan leva tills du dör” (Fridegren & Lyckander, 2009, s8). 

Av resultaten framgår att sjuksköterskorna har goda förutsättningar för att bygga nära relation 

med patienten i palliativ vård genom att se människan bakom sjukdomen. Genom att vara 

lyhörd och visa respekt för patienten skapas en god relation samt en grund för god 

kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten. För att få fortlöpande samtal behöver 

sjuksköterskorna ta sig tid för patienten. Millberg (2012) beskriver att sjuksköterskor genom en 

god relation med patienter kan förmedla hopp och meningsfullhet i sin livssituation trots den 

svåra sjukdomen. Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska 

sjuksköterskor planera och utvärdera patientens hälsotillstånd i samråd med patient alternativt 

anhöriga. Sjuksköterskor ska involvera anhöriga genom att kommunicera med dem på ett 

respektfullt, lyhört och empatiskt sätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Travelbee (1971) 

menar att en mellanmänsklig dimension innebär att få en ökad förståelse kring vad som sker i 

mötet mellan sjuksköterska och patient. Raphael, Waterworth och Gott (2019) konstaterar att 

relationsskapande åtgärd är kontinuitet i omvårdnaden och att sjuksköterskan tar sig tid för 

patienten. Genom dessa åtgärder finns goda förutsättningar att patienten kan få en känsla av en 

god omvårdnad och att bli lyssnad på.  Lyckander (2015) beskriver att kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient kan bli lidande om patienten har känslan av att den som vårdar inte 

riktigt har tid och att kontinuitet saknas i omvårdnaden. Frågor som patienten vill ställa kan 

därmed utebli på grund av att detta. Sjuksköterskorna behöver lägga fokus på att bygga 

relationer med patienter för att uppnå en ökad förståelse i samtalet. Ett viktigt redskap för att 

bygga relationer och skapa förutsättningar för sjuksköterskan att tillgodose en god vård är att 

utgå ifrån en personcentrerad vårdmodell. Att arbeta utifrån en personcentrerad vårdmodell 

innebär att respektera patientens upplevelse av ohälsa och sjukdom samt att genom 

relationsskapande ta del av vad hälsa betyder för den enskilda patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Det är sjuksköterskans uppgift att stödja patienten och informera 

kring sjukdomen. Dahlberg och Segesten (2010) anser att sjuksköterskan tillsammans med 
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patienten har ansvar för patientens hälsa och vård, att båda är experter men på olika sätt. 

Sjuksköterskan behöver få utrymme för att tillgodose en god vård, detta genom att patienten får 

möjlighet att dela med sig av sin erfarenhet av sjukdomen.  

Som sjuksköterska inom palliativ vård är det viktigt att utgå från en personcentrerad 

vårdmodell, där sammanhang och strategier ingår. Ternestedt, Henoch, Österlind och 

Andershed (2017) menar att sammanhang och strategier är två viktiga verktyg för 

sjuksköterskan. Dessa två verktyg används för att kunna möta och identifiera patientens 

existentiella behov där strategier används för att blicka framåt, exempelvis strategier inför 

döden. Sammanhang är en tillbakablick där patienten kan se tillbaka på sitt liv och på så sätt 

bilda sig en känsla av förståelse och att situationen blir hanterbar. Patienten upplever att 

situationen blir hanterbar när en tillbakablick på sitt liv skapar en acceptans att livet blev som 

det blev (Ternestedt et al., 2017).  

Resultaten visar att bygga nära relationer är en viktig förutsättning för att sjuksköterskor ska 

uppleva en känsla av tillräcklighet i mötet med patienten som vårdas i ett palliativt skede. Detta 

för att sjuksköterskorna ska kunna förbereda för djupa existentiella samtal. Sjuksköterskan kan 

skapa en tydlig bild av patientens psykiska mående och var denne befinner sig i 

sjukdomsförloppet. Detta kan då ge förutsättningar för en god kommunikation mellan 

sjuksköterskan och patienten. Travelbee (1971) menar att kommunikation är ett av 

sjuksköterskans viktigaste verktyg. Interaktion sker mellan sjuksköterska och patient genom att 

kommunicera. Socialstyrelsen (2013) menar att kommunikation inom palliativa vård har som 

syfte att främja patientens livskvalitet. Enligt Travelbee (1971) är det viktigt att förhålla sig till 

individens upplevelse av hälsa, lidande och lägga egna värderingar åt sidan. Sjuksköterskor bör 

skapa en balans mellan att hjälpa och att inte skapa ett lidande för patienter och dess anhöriga 

genom att vara rak och ärlig i samtalet med patienter. Travelbee (1971) beskriver också sympati 

som kännetecknas av medkänsla där kombination av att lindra lidande är ett sätt att framkalla 

sympati. Enligt Millberg (2012) är det betydelsefullt att ge rätt information när samtal förs med 

patienten, vissa vill veta allt om sin sjukdom medan andra inte orkar få reda på allt utan anser 

att informationen istället försvårar och ökar lidandet. Alla människor är olika och har därmed 

olika behov, detta är inget unikt för just palliativ vård men eftersom sjuksköterskor ska se hela 

människan och dennes livsvärld är det betydelsefullt för patientens omvårdnad. Resultaten 

tydliggör även att sjuksköterskan kan hjälpa patienten att uppleva välbefinnande i slutet av livet. 

Detta genom att hjälpa patienten att fokusera på saker som kan göras och upplevas. Om 

sjuksköterskan agerar som ett kontinuerligt stöd och är ärlig i sin kommunikation gentemot 

patienten skapas förutsättningar för välbefinnande, begriplighet och hanterbarhet.  

Av resultaten framgår att sjuksköterskor behöver utveckla sin kommunikativa förmåga genom 

utbildning och övning. Detta för att sjuksköterskor som vårdar patienter inom palliativ vård 

behöver kontinuerlig kommunikationsträning för att skapa ett ökat självförtroende och för att 

undvika missförstånd i samtal med patienten. Utbildningar tillsammans med andra professioner 

utvecklar även synen på vad andra aktörer och yrkesroller har för kompetens och möjligheter 

vilket i sin tur kan bidra till en bättre omvårdnad för patienten. Widell (2003) konstaterar att det 

är viktigt att kunna samverka inom palliativ vård, att vårdteamet har en bred kompetens och att 

alla berörda delar med sig av sina förmågor och erfarenheter. Johnsson, Boman, Wagman, och 

Pennbrant (2018) menar att vidareutbildning är ett viktigt verktyg för att förbättra och utveckla 

kommunikationen mellan patient och sjuksköterska. Utbildningen kan med fördel ske i team på 

vårdavdelning där lärande sker genom att reflektera över varandras kunskaper. Birgegård 

(2012) framhåller att genom utbildning i kommunikation kan sjuksköterskor påverka många 
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hinder som kan förekomma i samtalet med patienten och dennes nära anhöriga. 

Kommunikationsutbildning och övning skall vara en naturlig del för omvårdnadspersonalen 

inom den palliativa vården. Det ständiga lärandet främjas för sjuksköterskan via utbyte mellan 

olika professioner och aktörer genom att dela med sig av egna förmågor och erfarenheter. Det 

krävs att sjuksköterskan är förändringsbenägen och att förutsättningar finns för förändring på 

arbetsplatsen. Detta främjar omvårdnaden för patienten.  

Resultaten tydliggör betydelsen av ett samarbete mellan inblandade aktörer inom palliativ vård. 

Detta kan förbättra förståelsen mellan vårdpersonalen i vårdkedjan. Dahlberg (2014) menar att 

samtliga aktörer i vårdkedjan har som uppgift att länka medicinsk vetenskap och vårdvetenskap 

för att på så sätt främja patientens individualitet och livssituation. För att patientens behov och 

vård skall tillgodoses krävs det en samverkan mellan de olika aktörerna inom vården fungerar. 

Det behöver finnas förutsättningar för att sjuksköterskorna och läkare skall kunna samverka för 

att kringgå att sjuksköterskan känner en maktlöshet i mötet med patienten. Sjuksköterskorna är 

omvårdnadsansvariga för patienten medan läkare har ett större medicinskt ansvar. En aspekt 

som kan störa samverkan mellan de olika aktörerna är den hierarkiska rangordningen som sitter 

djupt rotad i dagens sjukhusmiljö. Hallin och Silverbo (2011) menar att innebörden av hierarki 

avses att en lägre nivå kontrolleras och styrs av en högre nivå, alltså läkare mot sjuksköterskor. 

Sjukvården ses som en byråkratisk auktoritet, vilket är en av de auktoriteter som existerar. Detta 

innebär att den hierarkiska strukturen och makten är bunden med positionen som individen har. 

Den hierarkiska styrningen inom sjukvården kan både hämma effektiviteten men även gynna 

den.  

Resultaten tydliggör även att anhörigmedverkan är betydelsefullt inom palliativ vård. Informera 

och främja anhörigas delaktighet genom samtal kan leda till ett ökat stöd för patienten och 

därigenom kan sjuksköterskan känna sig tillräcklig i palliativ vård. Genom att sjuksköterskorna 

låter patientens anhöriga vara delaktiga i vården så kan känslor uppstå hos sjuksköterskan att 

hen gör allt för att tillgodose en god vård för patienten. Det är sjuksköterskans ansvarsområde 

att ge anhöriga redskap för att förbereda sig inför förlusten av en familjemedlem, detta genom 

exempelvis brytpunktssamtal. Low, Rohde, Pittordou, Candy, Davis, Marshall och Stone 

(2018) menar att involvera patientens anhöriga genom information kring sjukdomen kan stärka 

patientens välbefinnande i situationen. Widell (2003) beskriver betydelsen av att samtalen med 

anhöriga sker på rätt nivå, att de anhöriga förstår det som sjuksköterskan förmedlar samt tid för 

frågor och funderingar måste finnas både innan, under och efter samtalet. Kulturella skillnader, 

religion eller om det finns barn som är nära anhörig till den döende är aspekter som 

sjuksköterskan ska väga in och förbereda sig inför. 

Av resultaten framgår att det upplevas emotionellt påfrestande för sjuksköterskorna att vårda 

patienter inom palliativ vård. En känsla av otillräcklighet kan förekomma hos sjuksköterskorna, 

särskilt i slutet av livet för en patient. Sjuksköterskorna upplever ett flertal olika känslor som 

exempelvis sorg, frustration och undvikande. Det krävs därför att sjuksköterskor är starka och 

har förmågan att kringgå dessa känslor. All vård som erbjuds till patienten botar inte, därför ska 

sjuksköterskor ha en förmåga att skapa en förståelse för varför viss behandling erbjuds för 

patienten och dess anhöriga. Det existerar inte någon standardprocedur för hur sjuksköterskor 

skall vårda en patient som befinner sig i ett palliativt skede. De ska ha förmågan att utgå från 

patientens upplevelser av sjukdomen. Sjuksköterskor behöver ha en bred grundkunskap inom 

palliativ vård för att tillgodose en god vård som sedan förbättras efter tid i relation till 

erfarenheter sjuksköterskan erfar. För att orka med sin uppgift med att vårda patienter inom 
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palliativ vård behöver sjuksköterskor stöd. Widell (2003) menar att trygghet i arbetet skapas 

genom tidigare erfarenheter men även stöd från teamets arbetskamrater. 

Konklusion 

Denna studie har bidragit med kunskaper om sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter 

i ett palliativt skede inom sluten somatisk vård. Av resultaten framgår att bygga nära relationer 

är en viktig del där sjuksköterskan behöver vara lyhörd och visa respekt patienten för att få en 

ökad förståelse i samtalet. För att skapa en god relation mellan patient och sjuksköterska krävs 

det att sjuksköterskan är trygg i de existentiella samtalen som förekommer inom palliativ vård. 

Det är sjuksköterskans ansvar att involvera patientens anhöriga i samråd med patienten. 

Kompetensutveckling krävs för att stärka sjuksköterskors kommunikativa förmåga inom 

palliativ vård, genom kontinuerlig kommunikationsträning på arbetsplatser stärks 

sjuksköterskors självförtroende och trygghet i samtalet med patienter och anhöriga. Ett 

välfungerande samarbete mellan inblandade aktörer inom palliativ vård främjar vården för 

patienten. Genom att utbyta erfarenheter och tydliggöra de olika yrkeskompetenserna med 

andra professioner stärks förmågan och skapar goda förutsättningar för att tillgodose en god 

vård. Att vårda patienter inom palliativ vård kan vara emotionellt påfrestande för 

sjuksköterskor. Känslor som maktlöshet, sorg och otillräcklighet kan förekomma. Det krävs 

därför att sjuksköterskan är trygg i sin yrkesprofession och hanterar de emotionella känslorna 

på ett professionellt sätt. Frustration hos sjuksköterskan kan förekomma vid svåra etiska 

dilemman som kan uppstå inom palliativ vård. Det krävs en balans mellan att hjälpa och inte 

skapa ett sekundärt vårdlidande för patienten. Sjuksköterskor behöver besitta förmågan att 

förmedla hopp i svåra situationer men samtidigt vara ärliga i den kommunikation som sker 

mellan sjuksköterska, patient och anhöriga för att inte ge falska förhoppningar. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Att arbeta som sjuksköterska inom palliativ vård kan väcka ett flertal känslor. Sjuksköterskan 

behöver vara väl förberedd inför mötet med en döende patient. En bredare kunskap och 

kompetensutveckling krävs för att tillgodose en god omvårdnad för patienten samt en känsla av 

tillräcklighet hos sjuksköterskan. Det framgår att det krävs mer utbildning inom området 

palliativ vård och behöver därför diskuteras på olika lärosäten hur utbildningen kan utvecklas 

så att sjuksköterskor känner sig mer trygga i att vårda patienter i ett palliativt skede. Forskning 

krävs inom området för att ytterligare synliggöra såväl positiva som negativa erfarenheter inom 

palliativ vård. Ytterligare forskning behövs för att söka optimala förutsättningar för samtalet 

mellan sjuksköterskan, patienten och dennes anhöriga. Den kunskap som framkommer vid 

erfarenhetsutbyten och möten mellan yrkesföreträdare inom olika vårdinstanser behöver 

sammanställas och därefter användas i sjuksköterskeutbildningen för att stärka förmågan till 

god palliativ vård. Utbildningen behöver fokusera på hur viktig den kommunikativa förmågan 

är hos sjuksköterskan och hur fint arbetet är med att vårda patienter inom palliativ vård och inte 

på de negativa delarna som exempelvis känslan av otillräcklighet hos sjuksköterskor. 
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patienter har 

behov av. 

Etiskt 

godkännande 

erhölls genom en 

snabb översyn från 

den norra 

regionala 

kommittén Nya 

Zeland. 
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Titel, författare, 

tidskrift, årtal 

Syfte. 

Perspektiv 

Metod Resultat Förekomst av 

forskningsetiska 

övervägande 
Titel: How specialist 

palliative care nurses 

identify patients with 

existential distress and 

manage their needs. 

 

Författare: : Fay, Z., 

OBoyle, C. 

 

Tidskrift: 

International Journal 

of Palliative Nursing 
 

Årtal: 2019 

Syfte: Studien 

undersöker hur 

sjuksköterskor som 

arbetar inom den 

palliativa vården 

identifierar och hanterar 

patienters behov av stöd 

vid existentiella tankar 

vid livets slutskede. 

 

 

Perspektiv: 
Sjuksköterske-

perspektiv 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

En 

intervjustudie 

där specialist-

utbildade 

sjuksköterskor 

inom palliativ 

vård 

intervjuades. 

 

Resultat visade att 

en tidig upptäckt 

av de existentiella 

tankar hos 

patienter i livets 

slutskede 

förbättrar och 

bidrar till en bättre 

livskvalité när 

tidiga åtgärder 

sätts in. 

Studien är 

granskad av 

Committee of 

Publication Ethics 

(CBE) 

 

Titel, författare, 

tidskrift, årtal 

Syfte. 

Perspektiv 

Metod Resultat Förekomst av 

forskningsetiska 

övervägande 
Titel: Significant 

aspects of nursing 

within the process of 

end-of-life 

communication in an 

oncological context. 

 

Författare: Rylander, 

A., Fredriksson, S., 

Stenwall, E., 

Gustafsson, L-K. 

 

Tidskrift: Nordic 

Journal of Nursing 

Research 

 

Årtal: 2019 

Syfte: Syftet med denna 

studie är att beskriva 

avgörande aspekter inom 

palliativ vård inom 

området kommunikation 

och samverkan. 

 

Perspektiv: 

Sjuksköterskeperspektiv 

 

Kvalitativ 

innehålls-

analys  

Intervjustudie 

där 

sjuksköterskor 

deltog. 

 

Resultatet visar på 

att vikten av att 

vara väl förberedd 

som sjuksköterska 

inom palliativ vård 

främjar både 

patienten och 

sjuksköterskan i 

slutändan. 

Samarbete mellan 

vårdprofessioner 

var avgörande för 

att kunna stödja 

patienterna dygnet 

runt. 

Forsknings-

projektet följer och 

genomfördes 

enligt Helsingfors-

deklarationens 

riktlinjer. All 

information kring 

patienter samt 

vårdpersonal är 

sekretessbelagda. 
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Titel, författare, 

tidskrift, årtal 

Syfte. 

Perspektiv 

Metod Resultat Förekomst av 

forskningsetiska 

övervägande 
Titel: “End-of-Life 

Care is more than 

Wound Care”: Health-

Care Providers’ 

Perceptions of 

Psychological and 

Interpersonal needs of 

Patients with Terminal 

Cancer. 

 

 

Författare: Pinto, N., 
Bhola, P., Chandra, P. 

 

Tidskrift: Indian 

Journal Of Palliative 

Care 

 

Årtal: 2019 

Syfte: Studiens syfte är 

att beskriva människors 

olika behov när de 

vårdas vid livets 

slutskede och hur 

vårdgivarna ser på dessa 

olika behov. 

 

Perspektiv: Vårdgivare/ 

Sjuksköterskeperspektiv 

Endast 

sjuksköterskeperspektiv 
har använts. 

 

 

Kvalitativ 

innehålls-

analys  

Intervjuer med 

läkare, 

sjuksköter-

skor, 

vårdgivare och 

socialarbetare 

genomfördes. 

 

Resultatet påvisar 

vikten av 

utbildning/kompet

ensutveckling hos 

vårdgivare och 

dess personal som 

vårdar människor i 

livets slutskede. 

Det finns inga 

intressekonflikter, 

inte heller några 

finansiärer 

 

Titel, författare, 

tidskrift, årtal 

Syfte. 

Perspektiv 

Metod Resultat Förekomst av 

forskningsetiska 

övervägande 
Titel: Striving for a 

balance between 

leading and following 

the patient and family 

– nurses’ strategies to 

facilitate the transition 

from life-prolonging 

care to palliative care: 

an interview study 

 

Författare: Hildning, 

U., Allvin, R., 

Blomberg, K. 

 

Tidskrift: BMC 

Palliative care 

 

Årtal: 2018 

Syfte: En beskrivning av 

palliativ vård utifrån 

sjuksköterskors 

perspektiv. Hur kan 

sjuksköterskan skapa en 

relation med patienten? 

 

 

 

 

Perspektiv: 

Sjuksköterskeperspektiv 

 

Kvalitativ 

Innehålls-

analys 

Intervjuer med 

14 

sjuksköterskor 

inom palliativ 

vård 

genomfördes. 

 

Resultatet utgår 

ifrån fyra skapade 

kategorier; lär 

känna patienten 

och skapa relation, 

ge stöd, anpassa 

efter individens 

behov och aktivera 

konversationen. 

Detta för att 

tillgodose en så 

god palliativ vård 

som möjligt. 

. 

Godkännande 

erhölls från den 

regionala 

etiknämnden i 

Uppsala. 
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Titel, författare, 

tidskrift, årtal 

Syfte 

Perspektiv 

Metod Resultat Förekomst av 

forskningsetiska 

övervägande 

Titel: Oncology Nurse 

Managers' Perceptions 

of Palliative Care and 

End-of-

LifeCommunication  

Författare: Sawin, K., 

Montgomery, K., 

Dupree, C, Y., Haase, 

J., Hendricks-

Furguson, V.  

Tidskrift: Journal of 

pedriatric nursin 

Årtal: 2019 

Syfte: Syftet med 

studien var att beskriva 

vikten av 

sjuksköterskans 

perspektiv på 

kommunikation vid 

palliativ vård. 

 

Perspektiv: 

Sjuksköterskeperspektiv 

 

En 

fenomenologisk 

metod med 

kvalitativ 

ansats. 

 

Resultat visar 

att det är viktigt 

att 

sjuksköterskor 

vid sin 

utbildning får 

grundläggande 

och verklighets- 

grundande 

utbildning inom 

den palliativa 
vården. 

 

 

Studien är 

granskad av 

Committee of 

Publication Ethics 

(CBE). 
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Bilaga 4. Kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar enligt Friberg (2017) 

• Finns det ett tydligt problem formulerat?  

• Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?  

• Hur är dessa i så fall formulerade?  

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven?  

• Hur är denna i så fall beskriven?  

• Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

• Hur är metoden beskriven?  

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

• Hur har data analyserats?  

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

• Vad visar resultatet?  

• Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

• Vilka argument förs fram?  

• Förs det några etiska resonemang?  

• Finns det en metoddiskussion?  

• Hur diskuteras metoden i så fall?  

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antagande
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